
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

      Số:          

     

Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm 2020 
V/v triển khai khắc phục diện 

tích rừng bị thiệt hại do thiên tai 

gây ra trên địa bàn huyện. 

 
Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện; 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 4202/UBND-NNTN ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc khắc phục diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa 

bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các đơn vị chủ rừng (UBND các xã; Ban quản lý Rừng phòng hộ 

huyện; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô) 

- Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị iên quan tổ chức 

thực hiện việc rà soát, đánh giá và xác định mức độ thiệt hại rừng trên lâm phần 

quản lý trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tiến hành xử lý theo hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 7596/BNN-TCLN ngày 

02/11/2020 về việc khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai gây ra (có văn bản 

kèm theo) và quy định hiện hành. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về số liệu do đơn vị thống kê, đánh 

giá. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hạt Kiểm lâm huyện) trước ngày 

20/11/2020 để tổng hợp. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện  

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ rừng (UBND các xã; Ban quản lý 

Rừng phòng hộ huyện; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô) trong việc thống 

kê, đánh giá thiệt hại diện tích rừng trên địa bàn huyện do thiên tai gây ra. 

3. Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND 

huyện báo cáo kết quả rà soát, khắc phục thiệt hại rừng do thiên tai gây ra trên địa 

bàn huyện gửi về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước ngày 

25/11/2020. 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT-TH.       

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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