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GIẤY MỜI 

Họp giải quyết vướng mắc trong việc triển khai thực hiện 

một số nội dung của Thông tư số 12/2022 ngày 20/9/2022 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

Thực hiện Công văn số 275/CV-KT Ngày 20/9/2022, của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Công văn số 309/BNN-TCLN ngày 17/01/2023 của  Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai, 

hướng dẫn thực hiện các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả 

lời tại Công văn trên; chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn 

đề vượt thẩm quyền. 

Ngày 20/9/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 

12/2022/TT-BNN&PTNT về việc hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp 

thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có 

một số nội dung thực hiện khoán bảo vệ rừng đặc dụng còn vướng mắc, đến nay 

Sở Nông nghiệp và PTNT (các Ban quản lý rừng đặc dụng) chưa thực hiện chi 

trả tiền khoán bảo vệ rừng cho bên nhận khoán. Để tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời họp với nội dung 

sau: 

1. Thành phần 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo Phòng KHTC; Lãnh 

đạo Chi cục Kiểm lâm và phòng chuyên môn; Lãnh đạo Ban quản lý rừng đặc 

dụng Hữu Liên, Mẫu Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Thanh 

tra tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 10/02/2023, tại Phòng họp tầng II, Sở Nông 

nghiệp và PTNT.  

3. Nội dung 

Xem xét, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện một số nội dung bảo vệ rừng 

đặc dụng tại Thông tư số 12/2022 ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

(kèm theo GM có Thông tư số 12/2022, Công văn số 309/BNN-TCLN của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT và Dự thảo văn bản hướng dẫn các BQL rừng đặc 

dụng thực hiện) 
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Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị dự họp 

đúng thành phần và thời gian trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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