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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NN 

V/v tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng 

Triệu Phong, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các chủ rừng trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp &PTNT về Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường bảo vệ rừng, phát triển rừng năm 

2022”; Công văn số 125/UBND-KT ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc thực hiện Kế hoạch số 8203/KH-BNN-TCLN ngày 06/12/2021 của 

Bộ Nông nghiệp&PTNT; Công văn số 126/UBND-KT ngày 11/01/2022 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và chuyển 

mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp. Để chủ động triển khai và tăng cường 

các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thi ̣ trấn 

và các chủ rừng tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các 

ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức 

của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của 

việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, 

bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, 

góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

2. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc 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 quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp. 

Quản lý chặt chẽ diện tích quy hoạch 3 loại rừng đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác. Làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách 

nhiệm để xảy ra vi phạm.  

3. Kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm sử dụng 

sai mục đích tại các Ban quản lý rừng, Công ty, Doanh nghiệp, Ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý; kiên quyết xử lý vi phạm, thu hồi và buộc khắc phục hậu 

quả, trồng lại rừng theo quy định của pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm các 

diện tích rừng xâm lấn giữa các Ban quản lý rừng, Công ty, các chủ rừng và 



 
 

 

 

người dân. Tổ chức thực hiện việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng kịp thời, 

sát thực tế.  

4. Tăng cường kiểm tra các vùng trọng điểm về phá rừng, nhất là vùng 

rừng tự nhiên; Nắm chắc tình hình rừng từng vùng để có biện pháp bảo vệ rừng 

cụ thể. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, kiểm tra 

nguồn gốc nguyên liệu đưa vào chế biến. Kiểm tra, truy quét các tụ điểm mua 

bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng (đặc biệt là các loài động vật nguy 

cấp, quý hiếm), các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật.  

5. Thực hiện rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo chủ 

động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; Đầu tư kinh phí làm 

mới và sửa chữa các công trình bảo vệ rừng. Chỉ đạo lực lượng ứng trực, bố trí 

lực lượng thường xuyên canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng 

có nguy cơ cháy rừng cao; không để xảy ra cháy lớn.  

6. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công 

tác bảo vệ rừng giữa các lực lượng liên ngành Kiểm lâm, Công an, Quân đội có  

phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn 

sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo 

vệ rừng; Lực lượng liên ngành Kiểm lâm, Công an, Quân đội kịp thời phát hiện, 

hổ trợ ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật 

Lâm nghiệp, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.  

7. Tổ chức phát động “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả, không phô 

trương hình thức, bảo đảm các quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, 

trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia 

trồng cây, trồng rừng. Quan tâm trồng cây xanh trong rừng phòng hộ, trồng rừng 

sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi 

trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.  

8. Quản lý nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; gắn với nâng 

cao chất lượng, năng suất rừng trồng; Mở rộng diện tích rừng trồng có chứng chỉ 

FSC và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn.   

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 

kịp thời, nghiêm túc./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- BTV HU; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMT TQVN huyện; 

- CPVP, CVNN; 

- Lưu: VTUB. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thành Công 
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