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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/3/2020 về việc 

thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 20/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách 

UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 

xem xét Báo cáo số 60a/BC-SNN ngày 05/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn. 

Tham dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và 

UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung 

cuộc họp, ý kiến tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành 

phần tham dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, lâm nghiệp được xác định là thế mạnh, có ý 

nghĩa quan trọng trong phát kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. 

Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về 

chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 

02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh thực hiện nhiệm vụ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn tại 

Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 13/9/2016, hiện Quỹ đã thu được trên 10,6 

đồng, tuy nhiên do chưa có quyết định thành lập và điều lệ hoạt động nên chưa 

có cơ sở pháp lý thực hiện chi từ Quỹ. 

Qua thảo luận UBND tỉnh thống nhất việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh Lạng Sơn là cần thiết, phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 2, 

Điều 77 Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thẩm quyền thành lập Quỹ là của 

Chủ tịch UBND tỉnh. UBND tỉnh nhất trí phương án quyết định thành lập Quỹ 

và giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiêm nhiệm Ban Điều hành quỹ, không thành lập 

bộ máy chuyên trách riêng như phương án 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề xuất tại Báo cáo số 60a/BC-SNN ngày 05/3/2020. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại đề án, tờ trình và dự 

thảo Quyết định thành lập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trong tháng 3/2020. Về nôị dung  

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ cần tiếp tục nghiên cứu, biên tập lại theo 

hướng không đưa mục đích thành lập Quỹ vào quy định tại Điều lệ hoạt động; rà 

soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức (dư ̣thảo chưa đề cập các phòng 

chuyên môn) của Quỹ bảo đảm các quy định hiện hành, phát huy hiệu quả hoạt 

động./.  
  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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