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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số: 42 / UBND-NL3 

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
    Hà Tĩnh, ngày 03 tháng  01  năm 2019 

 

 

            Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh; Thông tin và Truyền thông, Báo Hà 

Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

-  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

-  Các chủ rừng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức 

năng đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng 

và phát triển rừng; ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong công tác bảo vệ 

và phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh rừng trên địa bàn cơ 

bản ổn định, không xảy ra điểm nóng về khai thác, phá rừng, chế biến, vận 

chuyển lâm sản trái phép; công tác bảo vệ rừng từng bước được xã hội hóa. Để 

tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt là 

trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Đối với chủ rừng 

- Tập trung kiểm tra, rà soát, xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy 

cơ xâm hại cao để xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động lực 

lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Trạm Kiểm lâm, Đồn Biên 

phòng và các cơ quan liên quan đóng trên địa bàn để tuần tra, kiểm tra thực hiện 

tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào 

rừng, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Bảo vệ và 

Phát triển rừng; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng theo 

quy định của Luật Lâm nghiệp. 

- Xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, khu vực 

rừng dễ cháy để xây dựng và triển khai Phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng năm 2019 kịp thời, hiệu quả, hoàn thành trước 30/4/2019. 

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương 

trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2018; tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc rừng mới trồng; chuẩn bị hiện trường và chủ động nguồn 

giống đảm bảo chất lượng phục vụ trồng rừng kế hoạch năm 2019. 
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- Triển khai khoán bảo vệ rừng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định đến từng 

đội, trạm, hộ gia đình, cá nhân  ngay từ đầu năm 2019. 

2.  Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo 

của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Nghị 

quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

 - Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; kiểm tra, rà soát xác định các khu vực rừng 

trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, chặt phá (nhất là đối với diện tích rừng tự 

nhiên hiện có) để tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tại gốc. 

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu Phát triển 

Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 cấp huyện, cấp xã; phân công trách 

nhiệm cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở. 

- Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn (phá 

rừng, khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng, 

chống người thi hành công vụ,…) gắn với tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng 

ngừa, nhằm thiết lập trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến lâm 

sản; giống cây lâm nghiệp các chương trình, dự án có liên quan đến rừng và đất 

lâm nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có).  

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tổ chức tổng kết công 

tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 để kịp thời rút kinh 

nghiệm; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2019 trên địa bàn huyện 

sát đúng, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30/4/2019. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 có hiệu quả. 

 Địa phương, chủ rừng nào để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm 

phần được giao quản lý thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ rừng 

đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các hành 

vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, 

chủ rừng tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, chống người thi hành công 
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vụ; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa các đơn vị đã ký với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các chủ rừng, chính quyền địa phương các cấp: 

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; kịp 

thời nắm bắt diễn biến tình hình công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa 

bàn để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

+ Tập trung kiểm tra công tác nghiệm thu kết quả thực hiện các hạng mục 

lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2018 

và xây dựng kế hoạch năm 2019 đảm bảo kịp thời, sát thực tế; xây dựng kế hoạch 

và tổ chức phát động có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp 

Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc mọi 

diễn biến về rừng và đất lâm nghiệp để tham mưu chính quyền địa phương thực 

hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; 

phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch 

tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng tự nhiên trọng điểm có 

nguy cơ bị lấn chiếm, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường 

dây “đầu nậu” để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, 

nhất là các huyện có diện tích rừng tự nhiên tập trung như: Hương Sơn, Hương 

Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh,… 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện và những tồn tại, vướng 

mắc trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo, tham mưu BCĐ Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương thực hiện hoàn thành Dự án xác định ranh giới, cắm mốc 

ranh giới; đo đạc lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ chuyển sang thuê đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất, rừng 

chưa giao chưa cho thuê hiện đang do UBND xã quản lý để tiếp tục giao cho các 

hộ dân và các tổ chức thuê quản lý, sử dụng hiệu quả theo Kế hoạch số 311/KH-

UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh; xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp 

luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai và bảo vệ môi trường. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

Tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội 

dung về quản lý bảo vệ và phát triển rừng; trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

các chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời nêu gương những 

tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về Lâm 

nghiệp, chống người thi hành công vụ; phản ánh trung thực, tạo nhận thức và 

hành động thống nhất đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm. 
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6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan đoàn thể, tổ 

chức chính trị, xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên 

và nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với 

các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng kiên quyết đấu tranh với 

các hành vi vi phạm pháp luật Lâm nghiệp. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã và các đơn vị chủ rừng nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                    
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;  

- Cục Kiểm lâm;                              (báo 

- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;             cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ, các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- BCĐ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; 

- Chánh, phó VP/UBND tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, NL3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Đặng  Ngọc  Sơn 
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