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Kon Tum, ngày 10 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng tỉnh Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác
bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021;
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại
hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản
số 438/SNN-CCKL ngày 03 tháng 3 năm 2021 (kèm theo Văn bản số
411/SNV-TCBM&CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), thành phần gồm:
1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp.
2. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Thành viên :
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công
Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc
tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

- Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị sau tham gia với tư cách là thành viên:
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Kon Tum, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Báo
Kon Tum.
Thủ trưởng các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo cử lãnh đạo tham gia Ban
chỉ đạo bằng văn bản và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi
cục Kiểm lâm) để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
1. Tổ chức, hoạt động:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban chỉ
đạo giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực
Lâm nghiệp.
- Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban
ký và sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi Phó
Trưởng ban ký.
- Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt
động của Ban chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo
(trừ Trưởng ban và Phó Trưởng ban).
- Ban chỉ đạo có Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo thành lập.
- Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ
trong lĩnh vực lâm nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh
ủy như: Quản lý, bảo vệ rừng; phát triển rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; quản
lý lâm sản; giao rừng, cho thuê rừng; theo dõi, giám sát các dự án thuê rừng,
chuyển mục đích sử dụng rừng...
- Triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh
Kon Tum theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và
thay thế Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội
vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các thành viên nêu tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.NTT.
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