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Số:           /UBND-KL 

V/v tăng cường công tác quản lý 
bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá 

rừng, khai thác rừng, lấn chiếm 
đất rừng và chuyển mục đích sử 

dụng đất rừng trái pháp luật 

 

             Bảo Lạc, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

  Kính gửi:    
- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

 - Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

 - Hạt Kiểm lâm huyện; 
    - Công an huyện; 

    - Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

    - Các Đồn Biên phòng; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, các cấp các ngành, chủ rừng và nhân dân trên địa 
bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng. 
Tuy nhiên tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng ở một số xã còn diễn biến 
phức tạp, nhiều vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật với quy mô lớn chậm 

được phát hiện, xử lý không triệt để, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cộng đồng 
dân cư. 

Để chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ 
rừng nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá 
rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Công 

văn số 1777/UBND-KT ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 
việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm 

đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các cơ quan đoàn thể, các tổ 

chức chính trị - xã hội, các cơ quan trên địa bàn huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định 
số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp và các chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 
số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp 
luật; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 
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về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 

và của huyện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng nhằm thay đổi 
tư duy nhận thức và lối mòn của cán bộ, đảng viên về công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

- Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà 
nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối 

hợp với các ban, ngành của huyện, các đơn vị có liên quan và chủ rừng thực hiện 
bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật 
những diện tích rừng trồng trên địa bàn quản lý. 

- Tuyệt đối không được phá rừng tự nhiên để trồng rừng; không lợi dụng các 
chính sách hỗ trợ của nhà nước để khai thác rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng và 

sử dụng rừng trái pháp luật. Quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy 
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo các bộ phận chức năng ở cơ 

sở, các chủ rừng tăng cường biện pháp bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các trường hợp  

phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng, san ủi đất rừng để xây dựng các công 

trình trái quy định của pháp luật; 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các thôn, xóm; chỉ đạo Kiểm lâm địa 

bàn, Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã và các Trưởng thôn/xóm tại các cuộc họp 
giao ban xã, thị trấn báo cáo về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên 

phạm vi địa bàn thôn/xóm để từ đó nắm bắt kịp thời thông tin, phát hiện ngăn chặn  
và xử lý kịp thời khi có vụ việc mới phát sinh, tránh tình trạng để các vụ việc vi 
phạm xảy ra lớn, thời gian kéo dài phức tạp rồi mới phát hiện xử lý.  

- Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm 
nghiệp theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành một số chính sách về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện nếu buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác rừng, 
phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật mà không có các biện pháp xử lý kịp thời để 

bùng phát các điểm nóng về vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. 

             2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 - Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND 
huyện xây dựng quy hoạch phát triển lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 phù hợp với tình hình thực tế địa phương để quản lý, bảo vệ và phát triển 
bền vững diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo Quyết định số 523/QĐ-TTg 

ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển lâm 
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu thực 
hiện tốt công tác quản lý ba loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, 

điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 415/QĐ-UBND 
ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh. 

 - Phối hợp với các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định 

của Nhà nước trong bảo vệ rừng và phát triển rừng. Hướng dẫn nhân dân và các chủ 
rừng chăm sóc, nghiệm thu rừng trồng, khoanh nuôi bảo vệ diện tích rừng tự nhiên 

tái sinh phục hồi; 
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 - Rà soát, thống kê những diện tích rừng tự nhiên tái sinh phục hồi; xây 
dựng kế hoạch đề xuất hỗ trợ nhân dân trong công tác khoanh nuôi, bảo vệ diện tích 

rừng tự nhiên hiện có đồng thời có các biện pháp khuyến khích nhân dân phát triển 
kinh tế rừng, triển khai xây dựng các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng tự 

nhiên để nhằm mục đích phát triển kinh tế trong rừng tự nhiên nhưng vẫn bảo vệ 
được diện tích rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn huyện. 

             3. Hạt Kiểm lâm huyện 

 - Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên 
địa bàn xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là công tác bảo vệ rừng, 

phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đặc biệt các xã nằm trong vùng trọng 
điểm cháy rừng, các xã nổi cộm gây bức xúc về tình trạng khai thác, phá rừng và 

lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. 

 - Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát sớm phát hiện và ngăn chặn cháy 

rừng, những hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các vi 
phạm Luật Lâm nghiệp. 

 - Chủ động phối hợp với Công an, Ban chỉ huy quân sự, các ngành liên 
quan ngăn chặn, điều tra xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; khắc phục 

hậu quả do cháy rừng gây ra; đồng thời báo cáo đột xuất, định kỳ với lãnh đạo 
UBND huyện về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên 

địa bàn huyện; 

 - Đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin hiện 
đại trong công tác quản lý bảo vệ rừng và theo dõi diễn biến rừng để đánh giá được 

hiện trạng tài nguyên rừng trên địa bàn huyện nhằm tham mưu xây dựng kế hoạch 
phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. 

 4. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

 - Tổng hợp, cập nhật đầy đủ thông tin về đất rừng trong quy hoạch huyện 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
quản lý đất rừng theo kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lạc cho từng năm, 05 năm 

2021 - 2025 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; phối hợp với 
UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác quản lý 

nhà nước đối với đất rừng; tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm đối với các 
trường hợp vi phạm về sử dụng đất rừng không đúng mục đích, lấn chiếm, mua 

bán, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định của pháp luật; 

 - Chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện 

trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng khi có các công 
trình xây dựng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp. 

 5. Công an huyện 

 - Chỉ đạo lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành 
vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; phối hợp với Hạt Kiểm lâm, các cơ quan chức năng 

điều tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác rừng trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất 
rừng, san ủi đất rừng thành nền nhà trái quy định của pháp luật. 

 - Đẩy nhanh điều tra xử lý các vụ án hình sự về lĩnh vực Lâm nghiệp đặc 
biệt là các hành vi vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và hủy hoại rừng. 
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             6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 - Chủ động tham mưu thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 
30/6/2020 của Chính phủ; chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn phối hợp chặt 

chẽ với lực lượng Kiểm lâm địa bàn, Công an xã tham mưu cho chính quyền các xã, 
thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, triệt phá các tổ chức cá nhân có hành vi vận 

chuyển lâm sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; tổ chức lực 
lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng để hỗ trợ địa phương 
xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. 

 - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng phá 
rừng, khai thác rừng trái phép và đối tượng gây cháy rừng, phá hoại các công trình 

bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

   7. Các Đồn Biên phòng 

   - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm, chính quyền các xã biên giới tuyên truyền 
đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định chính trị cũng như việc bảo 

vệ rừng trên địa bàn quản lý. 

   - Tham gia vào công tác BVR&PCCCR và huy động lực lượng tham gia 

chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. 

   - Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan truy tìm 

thủ phạm và đưa ra xử lý những đối tượng vi phạm trong công tác BVR&PCCCR. 

             8. Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện 

             - Có trách nhiệm phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về 
phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự 

báo, cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

            - Đưa tin về kết quả xử lý các vụ vi phạm khai thác, phá rừng, lấn chiếm đất 

rừng trái quy định pháp luật đồng thời tuyên truyền các mô hình quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng có hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân 

dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng, phá 
rừng và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. 

  9. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 

  - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và giám sát, phản 

biện xã hội, phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, bảo 
vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. 

  - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng theo 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; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ 
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; Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ 
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rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 
06/CT-UBND, ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác 

quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ công chức, 
viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức và nhân dân về công tác quản lý bảo 
vệ rừng. 

Căn cứ các ý kiến chỉ đạo nói trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trên địa bàn, lĩnh vực quản 
lý nếu để xảy ra tình trạng khai thác rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp 

luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 
tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về lĩnh 

vực, phạm vi quản lý của đơn vị mình./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở NN&PTNT Cao Bằng; 
- Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- UB MTTQ huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Đoàn KTQP 799; 
- ĐU, HĐND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VP, HKL. 
 
 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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