
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      XÃ ĐĂK LONG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

      Số:       /NQ-HĐND                     Đăk Long, ngày 30 tháng  6  năm 2022 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

V/v phê chuẩn chủ trương sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ 

trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn xã Đăk Long  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK LONG                                                                                            

KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 4 
 

       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số: 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015 đã 

được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua; 

Căn cứ nghị định 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;  

Sau khi xem xét Tờ trình số 69/TTr-UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của 
UBND xã Đăk Long về việc xin chủ trương sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 

để hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn xã Đăk Long; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Xã hội  xã và ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND xã 

tại kỳ họp; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

   Điều 1. Hội đồng nhân dân xã thống nhất Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 
ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Đăk Long về việc xin chủ trương sử 

dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa 
bàn xã Đăk Longcụ thể như sau:  

- Tên dự án: Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn xã Đăk Long. 
- Chủ đầu tư: UBND xã Đăk Long. 

- Hình thức đầu tư: Hỗ trơ trực tiếp bằng hiện vật (giống cây trồng, thuốc bảo 
vệ thực vật,…) và hỗ trợ một phần chi phí nhân công. 

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn xã Đăk Lòng, gồm: Tiểu khu 324; tiểu khu 

331; tiểu khu 334; tiểu khu 335. 
- Quy mô: Hỗ trợ trồng mới 50ha rừng sản xuất, khai thác sau 10 năm tuổi 

(sản xuất cây gỗ lớn). 
- Số hộ tham gia trồng rừng: 32 hộ. 

- Dự toán kinh phí thực hiện: 3.092.452.975 đồng. Trong đó: 
+ Sử dụng nguồn tiền DVMTR do xã quản lý: 400.000.000 đồng. 



+ Nguồn ngân sách UBND huyện hỗ trợ: 142.500.000 đồng.  
+ Nguồn huy động cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân đóng góp (quy đổi công): 

2.549.952.975 đồng. 
- Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2031. 
Nghị quyết này được HĐND xã khoá III kỳ họp lần thứ 4 nhất trí thông qua 

ngày 29 tháng 6 năm 2022./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                  
- TT HĐND huyện (b/c);                                                                               
- UBND huyện (b/c); 
- TT Đảng ủy (b/c); 
- TT UBMTTQ xã; 
- Đại biểu HĐND xã; 
- Hai Ban HĐND xã; 
- BQL các thôn; 
- Lưu: VT.                                                                                                        

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Trương Văn Dũng 
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