
 

 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KL-QLR 

V/v Lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết 

định ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật tạm thời theo dõi diễn biến rừng 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố; 

- Chi cục Kiểm lâm các vùng I, II, III, IV. 

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Lâm nghiệp giao tại Quyết định số 

202/QĐ-TCLN-KL ngày 12/8/2021. Cục Kiểm lâm đã xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật tạm thời theo dõi diễn biến rừng (dự thảo Tờ trình và Quyết định 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng kèm theo được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Kiểm lâm). 

Để đảm bảo hoàn thiện Dự thảo theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông 

tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố và Chi 

cục Kiểm lâm các vùng I, II, III, IV tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết 

định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời theo dõi diễn biến rừng. 

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Cục Kiểm lâm, địa chỉ: Số 2, 

Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; bản .doc qua thư điện tử: huykldb@gmail.com 

trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 để tổng hợp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố và Chi cục 

Kiểm lâm các vùng I, II, III, IV thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TCT Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo); 

- PTCT Bùi Chính Nghĩa (để báo cáo); 

- PTCT Trần Quang Bảo (để báo cáo);  

- Lưu: VT, QLR. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thơm 
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