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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện một số nội
dung của Chương trình mục tiêu phát
triển lâm nghiệp bền vững năm 2021

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Đề triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền
vững năm 2021, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phần đấu trồng rừng mới đạt trên
9.500 ha, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, như sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các
huyện, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai:
- Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt: (i) Dự án hỗ trợ phát triển rừng sản
xuất tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; (ii) Dự án bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến
tái sinh rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh
xem xét, phê duyệt trước ngày 30/3/2021.
- Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế
lâm nghiệp gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Lào
Cai, gửi các sở, ngành thẩm định. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/02/2021.
- Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trồng rừng
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025, gửi các sở, ngành thẩm định. Hoàn thành,
báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/02/2021.
- Xây dựng Đề án xây dựng mạng lưới chế biến nông, lâm sản trên địa bàn
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, gửi các sở, ngành thẩm định. Hoàn thành, báo
cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/02/2021.
- Rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về sơ kết 4 năm
thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh
ủy trước ngày 25/02/2021.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các nghị
quyết, chỉ thị; các dự án và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển
lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, sao cho
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sát hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, của tỉnh, đảm bảo thực hiện
thắng các mục tiêu Chương trình phát triển lâm nghiệp đề ra.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng và phê duyệt các
chỉ thị, nghị quyết, các dự án, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kinh tế
lâm nghiệp gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững trên địa bàn năm 2021
và giai đoạn 2021-2025, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình.
Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT1,2;
- Như trên;
- CVP, PCVP2,3;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,2,3, NLN1,2,3.
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