
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-KL 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 

của UBND tỉnh quy định khung giá các 

loại rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Lai Châu, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

    Kính gửi:  

                - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                        - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá rừng; 

khung giá rừng.  

Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan về quy 

định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh để áp dụng, thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Để đảm bảo thực hiện quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh 

được thống nhất, đồng bộ và đúng quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và 

PTNT gửi UBND các huyện, thành phố và các quý cơ quan, đơn vị liên quan 

Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND, ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 

quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu để các quý cơ quan 

nghiên cứu và áp dụng triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.(có Quyết 

định số 32/2022/QĐ-UBND gửi kèm theo). 

Căn cứ nội dung Công văn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Trọng Lịch 
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