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Kính gửi: - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, truyền thông và Thể thao huyện; 

- Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Năm 2020, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó 

khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế 

hoạch về lĩnh vực công tác lâm nghiệp; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 

quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Để thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch công tác lâm nghiệp năm 2021, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước theo đúng quy định tại Luật 

Lâm nghiệp năm 2017, các văn bản hướng dẫn, thi hành của các Bộ, nghành trung 

ương của tỉnh; chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được Ủy ban nhân dân huyện, cấp có 

thẩm quyền giao, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để chỉ đạo, tổ chức, triển 

khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch công tác lâm nghiệp năm 2021. 

Tổ chức quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng Nhà nước 

đã giao, chưa giao, chưa cho thuê. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 

chống vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn, không để tình 

trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng và các hành vi phạm 

pháp luật về lâm nghiệp. 

Chỉ đạo các lực lượng: Kiểm lâm địa bàn, Công an xã, Dân quân tăng cường 

phối hợp thực hiện nghiêm Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của 

Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt 

động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở 

cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng và các văn bản của cấp có thẩm quyền chỉ 

đạo thực hiện Nghị định này. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp theo 

quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chỉ đạo phối hợp hoạt động 

giữa lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm và lực lượng khác trong công tác bảo 

vệ và phòng, chống cháy rừng; điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

3. Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn huyện  

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên ngành, tham mưu giúp Ủy ban  

nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; tuyên truyền, 



ký cam kết bảo vệ rừng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm 

bảo vệ và phòng, chống cháy rừng của chủ rừng, chủ hợp đồng bảo vệ rừng. 

Chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn, các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả các chính sách về lĩnh vực lâm 

nghiệp (hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết số 

03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, hỗ trợ gạo cho công tác bảo 

vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của 

Chính phủ; cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm 

nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 

theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ...); vận động, 

hướng dẫn nhân dân trồng rừng, phát triển nghề rừng, nâng cao đời sống cho người 

dân làm nghề rừng. 

Nắm chắc diễn biến tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng; diễn biến thời 

tiết, khí hậu để kịp thời đề xuất biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; cảnh báo, dự báo 

nguy cơ cháy rừng trên địa bàn quản lý, phụ trách. 

 Chủ động phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp. 

4. Trung tâm Văn hóa, truyền thông và Thể thao huyện 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm thường xuyên 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp trên phương tiện thông tin đại 

chúng; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, phản ánh các tiêu cực và tổ 

chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ Lâm nghiệp. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ động tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 

Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp; 

đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê Lâm nghiệp trên địa bàn 

huyện; tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Địa phương, cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, không hoàn 

thành kế hoạch công tác lâm nghiệp được giao thì người đứng đầu địa phương, cơ 

quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện         

- Sở Nông nghiệp và PTNT      (Báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm;                    

- C. Tịch, các P. Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND, UBND huyện; 

- Chuyên viên NLN (theo dõi); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Hữu Tân 
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