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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, năm 2019

Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, phát triển rừng
đã được cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức
thực hiện; công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc đã được tăng cường, thường xuyên
kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động có liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp và
kinh doanh, chế biến lâm sản; không có vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp, cháy
rừng lớn xảy ra trên địa bàn. Tuy vậy, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa thực
hiện nghiêm việc bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng; còn để xảy ra tình trạng
khai thác, tập kết lâm sản, xâm lấn rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật, sử dụng trái
mục đích đất lâm nghiệp; quản lý, giám sát hồ sơ thủ tục khai thác, chế biến lâm
sản, giống cây lâm nghiệp chưa chặt chẽ...
Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên
địa bàn; đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; kịp
thời đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng, mua bán,
kinh doanh, tàng trữ, chế biến, vận chuyển lâm sản, nuôi nhốt, giết mổ động vật
hoang dã trái pháp luật. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thủ
trưởng các ban, ngành cấp huyện, các cơ quan đơn vị liên quan và các chủ rừng
thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Chủ tịch UBND các xã:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp; đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng
đặc biệt là Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt và tổ chức
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017
của Ban Bí thư 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 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của
Ban Bí thư; Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện
Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số
684-CTr/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 04-NQ/TU
ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế
rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chương trình hành
động số 08-CTr/HU ngày 12/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị
13-CT/TW; ... nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng trong mọi tầng
lớp nhân dân, nhất là đối với người dân sống trong rừng và ven rừng.
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- Xây dựng và triển khai thực hiện Phương án BVR, PCCCR năm 2019; Kế
hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp
(CTMT PTLN) bền vững giai đoạn 2016-2020, phân công trách nhiệm cụ thể cho
các thành viên gắn với địa bàn phụ trách; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ
giao ban, định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ rừng cho Ban Chỉ
đạo về CTMT PTLN bền vững huyện để theo dõi, chỉ đạo.
- Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp lâm sinh, xử lý thực
bì, chuẩn bị cây giống trồng rừng vụ Xuân 2019; xây dựng kế hoạch và tổ chức
phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 thiết thực,
hiệu quả.
- Tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm túc Quy hoạch bảo vệ và phát triển
rừng huyện Kỳ Anh giai đoạn 2009-2020, Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản
của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030; ngăn chặn, xử lý
kịp thời tình trạng vi phạm quy hoạch, trái mục đích sử dụng rừng và đất lâm
nghiệp.
- Tập trung xử lý tồn đọng, vướng mắc trong giao đất gắn với giao rừng, hoàn
thành việc thanh quyết toán kinh phí và lưu trữ hồ sơ giao đất, giao rừng tại UBND
xã trước 28/02/2019; tiếp tục rà soát các diện tích thu hồi từ chủ rừng nhà nước về
nhưng chưa giao, chưa cho thuê, những diện tích UBND xã đang quản lý có thể giao,
cho thuê để lập phương án giao, cho thuê đất, rừng theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ rừng điều tra, xử lý những tổ
chức, cá nhân có hành vi khai thác, chặt phá, xâm lấn rừng, đất lâm nghiệp trái
phép, kinh doanh, mua bán, cất giữ, chế biến, vận chuyển lâm sản, động vật hoang
dã trái pháp luật, các hành vi chống người thi hành công vụ, ...
Xã nào để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, cất giữ, chế biến lâm
sản trái pháp luật, không thực hiện nghiêm túc Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng,
Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức
thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, phòng cháy,
chữa cháy rừng, giao đất gắn với giao rừng thì Chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.
2. Các chủ rừng:
- Tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tại gốc, kiểm soát chặt chẽ các
khu vực trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao; xây dựng và triển khai cụ thể phương
án, kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, phòng cháy, chữa
cháy rừng năm 2019; phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời với các cơ quan chức
năng, chính quyền địa phương các hành vi xâm hại rừng; thực hiện nghiêm túc nghĩa
vụ của chủ rừng theo quy định tại Điều 74 Luật Lâm nghiệp.
- Phối hợp tốt với Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương đấu tranh, phòng
ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi khai thác, chặt phá, xâm lấn rừng, đất lâm
nghiệp, săn bắt, bẫy, nuôi nhốt động vật rừng trái pháp luật.
- Lập kế hoạch và triển khai xây dựng kịp thời các công trình bảo vệ rừng,
phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019.
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- Chuẩn bị tốt vật tư, giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng theo kế hoạch
và trồng cây phân tán vụ xuân 2019.
3. Hạt Kiểm lâm huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện):
- Phối hợp với Phòng NN&PTNT tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế
hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, tham mưu các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn... Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là Luật Lâm nghiệp và các văn
bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả công tác quản lý
rừng, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, quản lý lâm sản; đôn đốc các địa
phương, chủ rừng xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng
cháy, chữa cháy rừng năm 2019 và tổ chức thẩm định phương án cho các đơn vị;
định kỳ và đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình về UBND huyện.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng NN&PTNT và các cơ quan Công an,
Quân sự huyện tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành khi xét
thấy cần thiết; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai
thác, cất giữ, chế biến lâm sản, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã trái pháp luật,
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo UBND các
xã tập trung xử lý dứt điểm những tồn đọng công tác giao đất, giao rừng theo Đề án
3952; tiếp tục rà soát các diện tích thu hồi từ chủ rừng nhà nước về nhưng chưa
giao, chưa cho thuê, những diện tích UBND xã đang quản lý có thể giao, cho thuê
để lập phương án giao, cho thuê đất, rừng theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trách nhiệm bảo vệ rừng
tại gốc của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn; báo cáo kịp thời về UBND huyện để
chấn chỉnh, xử lý nghiêm túc theo quy định pháp luật.
- Theo dõi, chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc Quy hoạch bảo vệ và phát
triển rừng, Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản, tham mưu đề xuất UBND tỉnh
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế trên địa bàn.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Đôn đốc các chủ rừng tăng cường quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
đúng quy hoạch, xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững.
- Phối hợp Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch bảo
vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị
quyết 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và khai thác có hiệu quả
tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo;
các văn bản chỉ đạo về bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; thường xuyên kiểm tra,
giám sát kết quả thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Xuân Kỷ Hợi 2019 thiết thực, hiệu quả.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Phối hợp Hạt Kiểm lâm, UBND các xã theo dõi, chỉ đạo UBND các xã tập
trung xử lý dứt điểm những tồn đọng công tác giao đất, giao rừng theo Đề án 3952;
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tiếp tục rà soát các diện tích thu hồi từ chủ rừng nhà nước về nhưng chưa giao,
chưa cho thuê, những diện tích UBND xã đang quản lý có thể giao, cho thuê để lập
phương án giao, cho thuê đất, rừng theo quy định.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Chủ trì phối hợp với Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND
huyện bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý,
bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, các cơ chế chính
sách hỗ trợ theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Tỉnh ủy; kiểm tra
việc thu chi, quyết toán nguồn kinh phí giao đất, giao rừng và thu chi Quỹ bảo vệ
và phát triển rừng của xã.
7. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Kỳ
Khang:
Quán triệt cán bộ chiến sỹ gương mẫu chấp hành và tham gia vận động nhân
dân chấp hành nghiêm Luật Lâm nghiệp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực
lượng Kiểm lâm, chính quyền các xã kiểm tra, truy quét các hành vi vi phạm, kiên
quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm Luật Lâm
nghiệp theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ, kịp thời và huy động lực lượng phòng
cháy, chữa cháy rừng năm 2019.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
Tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về
Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên quan trên địa
bàn huyện.
9. Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 717-QĐ/HU
ngày 21/6/2018 của Huyện ủy Kỳ Anh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
trong huyện phối hợp tuyên truyền vận động các thành viên, hội viên và nhân dân
tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với các ngành chức năng, cấp
ủy, chính quyền các cấp đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm Luật Lâm
nghiệp.
Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; các đơn vị có liên quan, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- BCĐ CTMT PTLN bền vững tỉnh;
để BC
- Thường trực H.ủy-HĐND huyện
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên BCĐ CTMT PTLN BV huyện;
- Các Phòng, ban thuộc UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;
- Các đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, VP;
Gửi VB giấy và điện tử./.

(Đã ký)

Bùi Quang Hoàn
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