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Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk. 

 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án: Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. 

Triển khai Công văn số 5635/UBND-KT ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp nhận, quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk quan 

tâm, sớm hướng dẫn, thông báo cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh biết 

để hỗ trợ kinh phí thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh, thông 

tin cụ thể như sau: 

- Nơi tiếp nhận: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk 

- Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Điện thoại: 02623.662.626, Fax: 02623.662.626 

- Số Tài khoản: 118000093724, tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – 

Chi nhánh Đắk Lắk. 

2. Trên cơ sở nguồn kinh phí được hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng trên địa 

bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện các 

chương trình, kế hoạch, dự án trồng rừng, trồng cây phân tán hàng năm và cả 

giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết 

định số 524/QĐ-TTg và UBND tỉnh tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn nhận được sự 

quan tâm, đồng hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 

và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, đồng thời sẽ chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được 



 

 

 

 

hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ cho công tác trồng và chăm 

sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                         

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở; 

- Sở Tài chính; 

- Chi cục Kiểm lâm;  

- Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh; 

- Lưu: VT, QBVR (Hoài-10b).   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Dương 
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