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Số:           /BNN-TCLN 
V/v tăng cường công tác  

quản lý, bảo vệ rừng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2020 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, 

        Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình,  

              Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các địa phương, 

bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều địa phương diện tích rừng tự 

nhiên tăng, chất lượng rừng bước đầu được cải thiện. Tuy vậy, đầu năm 2020 ảnh 

hưởng bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, công tác quản lý bảo vệ rừng, tình hình vi 

phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại một số địa phương 

còn diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý 

nghiêm hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương 

pháp luật; cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển lâm nghiệp bền 

vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, quyết liệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền 

vững; tiếp tục quán triệt 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 và pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung vào một 

số giải pháp sau: 

 1. Kiện toàn công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp 

và trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 71/NQ-CP 

ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của 

Chính phủ 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 quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng. 

2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều 

nội dung, hình thức phong phú nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 

và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các hoạt động tố 

tụng đối với các vụ án hình sự đã khởi tố, đưa ra xét xử công khai tại địa bàn xảy 

ra vi phạm để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm pháp luật; chủ rừng, người có trách nhiệm quản lý trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật.  

4. Ưu tiên thực hiện kế hoạch, các giải pháp đồng bộ giải quyết tình trạng 

dân di cư tự do, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp, không để trở nên 
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phức tạp; kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái 

pháp luật. 

5. Thường xuyên giám sát, quản lý nguồn gốc lâm sản tại các cơ sở mua 

bán, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời hành vi 

“quay vòng hồ sơ”, gian lận xuất xứ hàng hóa. Rà soát, xác định các điểm nóng 

chặt phá rừng, sản xuất kinh doanh lâm sản trái pháp luật, có kế hoạch xử lý triệt 

để. Tổ chức duy trì có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo vi phạm về lâm 

nghiệp và có chính sách động viên, bảo vệ đối với người báo tin. 

6. Đảm bảo hoạt động có hiệu quả gắn với trách nhiệm quản lý của Kiểm 

lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng tại các vùng trọng điểm cháy rừng, phá 

rừng. Xử lý nghiêm người có trách nhiệm quản lý, thiếu trách nhiệm, không hoàn 

thành nhiệm vụ, nhất là hành vi tiêu cực, tiếp tay cho người vi phạm pháp luật. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh 

chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTgTT Chính phủ Trương Hòa Bình (để báo cáo); 

- Phó TTg Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương; 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (nơi kính gửi); 

- Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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