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THÔNG BÁO 

Về việc chưa có kinh phí thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên 

phòng hộ, sản xuất từ năm 2021 đến nay 
 

Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2021. Ủy ban nhân dân xã thông báo đến Ban phát triển rừng các thôn và 

hộ gia đình, cộng đồng dân cư đã ký kết Hợp đồng nhận giao khoán bảo vệ rừng tự 

nhiên phòng hộ, sản xuất trên địa bàn xã Vũ Muộn, giai đoạn 2019-2023 thuộc 

Chương trình MTPTLNBV huyện Bạch Thông năm 2016-2020 như sau: 

1. Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh chưa bố trí được nguồn ngân sách để 

chi trả tiền nhân công năm 2021 cho việc nhận giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên 

phòng hộ, sản xuất, giai đoạn 2019-2023 của các hộ gia đình và các cộng đồng dân 

cư trên địa bàn xã Vũ Muộn. Do đó, căn cứ vào Điều 4 (cam kết chung) của Hợp 

đồng khoán bảo vệ rừng (đối với cộng đồng thôn) và Hợp đồng hỗ trợ bảo vệ rừng 

(đối với hộ gia đình), nay UBND xã thông báo tới Ban phát triển rừng các thôn và 

hộ gia đình, cộng đồng thôn có thực hiện Hợp đồng giao khoán đã ký kết được 

biết. 

2. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn toàn xã được giữ 

vững, ổn định, không bị xâm hại trái phép, đề nghị các hộ gia đình, cộng đồng dân 

cư nhận khoán trên địa bàn xã Vũ Muộn tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý, 

bảo vệ rừng trên diện tích rừng đã được giao theo quy định. Khi được cấp kinh phí 

giao khoán, UBND xã sẽ thực hiện việc chi trả theo quy định hiện hành  

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu tổ chức, cá nhân nào cố tình vi 

phạm tới tài nguyên rừng hiện có (nhất là đối tượng rừng tự nhiên) thì sẽ bị xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

4. Đề nghị các ban ngành đoàn thể xã, trưởng thôn, bí thư Chi bộ phối hợp, 

thông báo rộng rãi tới các thôn và người dân trên địa bàn xã được biết, nghiêm 

chỉnh chấp hành. 

Vậy, Ủy ban nhân dân xã xin thông báo đến Ban phát triển rừng các thôn và 

hộ gia đình, cộng đồng thôn nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, sản xuất trên địa 

bàn xã Vũ Muộn được biết và phối hợp thực hiện.  
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