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Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong 5 tháng đầu năm 2018 các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, theo số 
liệu báo cáo đến ngày 09/5/2018 toàn tỉnh mới trồng rừng được 2.889,4 ha, đạt 
32,1% kế hoạch, trong đó: Trồng rừng tập trung 1.387,6 ha (rừng sản xuất), trồng 
cây phân tán 1.501,8 ha, trồng cây ăn quả được 137,4 ha; khoán bảo vệ rừng 7,46 
ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được 60,0 ha; khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ 
sung được 562,0 ha; toàn tỉnh xảy ra 07 vụ cháy rừng, với diện tích rừng thiệt hại 
là 21,91 ha. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018 về bảo vệ và phát 
triển rừng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
UBND các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện 
tốt một số nội dung, nhiệm vụ sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm khẩn trương 
hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán kinh phí các hạng mục lâm sinh trình cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ trồng rừng theo kế hoạch và thời vụ. 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, 
phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, 
buôn bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật, đặc biệt là các địa bàn, tuyến đường 
trọng điểm thu gom, tập kết lâm sản, không để xảy ra điểm nóng, tụ điểm phức 
tạp trên địa bàn; kiểm tra, giám sát tình hình khai thác gỗ rừng trồng và cây trồng 
phân tán của cá nhân và tập thể; theo dõi, tổng hợp kịp thời kết quả khai thác lâm 
sản trên địa bàn. 

2. UBND các huyện, thành phố: 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị hiện trường trồng 
rừng, thiết kế các công trình lâm sinh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm 
bảo tiến độ; chuẩn bị giống, vật tư và những điều kiện cần thiết khác để thực hiện 
trồng rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; sử dụng nguồn vốn được giao bảo đảm 
hiệu quả, đúng chế độ, chính sách theo quy định; đẩy mạnh công tác xã hội hóa 
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nghề rừng, phát huy nội lực trong dân và khuyến khích, huy động các thành phần 
kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng năm 2018. 

- Để khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình tích cực tham gia đầu tư trồng 
rừng, phát triển kinh tế đồi rừng, tháo gỡ những khó khăn về vốn, UBND các 
huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân 
về nội dung, ý nghĩa của các chính sách hiện hành có liên quan, đặc biệt là chính 
sách theo: Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về 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; Quyết định số 
02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2017-2020. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, UBND các xã phối hợp với 
lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời tình trạng 
khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn, 
không để xảy ra thành điểm nóng. Xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về công tác 
quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện Chương trình hành động số 64-CT/TU ngày 16/10/2017 của Ban 
thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Kế hoạch số 193/KH-
UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP 
và Chỉ thị số 13-CT/TW, Thông báo số 326-KL/TU của Tỉnh ủy kết luận về tiếp 
thục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 
triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 và các văn bản khác có liên 
quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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