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   Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

Trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng được sự quan tâm, chỉ 

đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và nỗ lực của lực lượng Kiểm 

lâm đã đưa hoạt động bảo vệ rừng đi vào nề nếp; các vụ và mức độ vi phạm 

pháp luật Lâm nghiệp có chiều hướng giảm. 

Tuy nhiên, tại một số địa phương tình hình vi phạm phá rừng chiếm đất, 

khai thác, buôn bán lâm sản trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ở khu 

vực Tây Nguyên, Tây Bắc, và một số tỉnh miền Trung, gây bức xúc dư luận.   

Để chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng nhằm làm 

giảm các vụ vi phạm và diện tích rừng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừng, tổ chức triển khai các biện pháp đồng bộ về phòng cháy, chữa 

cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra, Tổng cục Lâm 

nghiệp đề nghị đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật một cách có hiệu quả; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW 

ngày 12 tháng 01 năm 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 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Tham mưu ban hành quy định 

về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp 

theo quy định của Luật Lâm nghiệp. 

2. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng và các cơ sở 

chế biến gỗ trên địa bàn, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử 

dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; xác định, truy quét các “đầu 

nậu”, kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng và khai thác 

lâm sản trái pháp luật. Xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi 

phạm pháp luật theo quy định của pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước về 

lâm nghiệp được quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

3. Rà soát, thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo chủ 

động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức thực hiện công 

tác vệ sinh rừng, tu sửa hoặc làm mới đường băng cản lửa và có phương án chữa 

cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng. 
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4. Kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là 

các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. 

5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng; có các 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 và cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.   

 6. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan truyền thông 

địa phương và cấp ủy chính quyền cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong 

việc thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp. 

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng TT Hà Công Tuấn (để báo cáo); 

- Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, KL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Chính Nghĩa 
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