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Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

V/v tiếp tục tổ chức triển khai thực
hiện có hiệu quả các nội dung về tăng
cường công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi
trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Ngoại
vụ; Tư pháp; Công thương; Khoa học và Công nghệ;
Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông.
- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên
phòng tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Thông báo số 511/TB-CP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị
trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp
thực hiện trong thời gian tới”, Chương trình hành động số 684-CTr/TU ngày
14/7/2017 Tỉnh ủy, Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 6/9/2017 của UBND tỉnh,
Văn bản số 7413/UBND-NL3 ngày 24/11/2017 và các văn bản chỉ đạo khác của
UBND tỉnh.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung về tăng cường công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các văn bản nói trên, UBND tỉnh giao:
1. Các Sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động rà
soát lại các nhiệm vụ theo khung Kế hoạch 311/KH-UBND và các văn bản
chỉ đạo khác của UBND tỉnh nói trên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả, đúng quy định, đặc biệt đối với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập
trung thực hiện trong các năm 2018, 2019.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức thực hiện và chỉ đạo
chính quyền cấp xã, các ngành chức năng liên quan, chủ rừng tổ chức thực hiện
các giải pháp về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa
bàn theo Kế hoạch 311/KH-UBND, các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh
nói trên đảm bảo hiệu quả, sát đúng tình hình thực tế địa phương, đơn vị.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn
diện về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình
thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/11) và đột
xuất theo quy định; quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc,
phát sinh các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
(qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, xem xét điều chỉnh,
bổ sung kịp thời.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh kết quả thực hiện của các Sở, ngành, địa phương. Sở Nội vụ phối
hợp theo dõi, đưa kết quả thực hiện của các Sở, ngành, địa phương là một trong
những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP phụ trách;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL3.
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