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           - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

           - Chi cục Kiểm lâm. 

 

 Thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Tuy nhiên, tình trạng khai thác lâm sản 

đặc biệt khai thác gỗ rừng tự nhiên, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật vẫn 

xảy ra, có chiều hướng gia tăng. Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

quản lý lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện đúng quy 

định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

Thành phố, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, Thành phố. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, 

và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ chặt phá 

rừng trái pháp luật. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý về lâm nghiệp theo 

Luật lâm nghiệp, Chỉ thị số 13-CT/TW 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 

đạo các lực lượng trên địa bàn huyện (Công an, quản lý thị trường,..) phối hợp với 

Hạt Kiểm lâm trong các hoạt động: tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm 

tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản; xem xét xử lý 

trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm để 

xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng gây hậu quả nghiêm trọng.  

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn; 

kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh cơ sở chế biến gỗ và không cấp mới giấy 

phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân 

không có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định, không đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ hợp 

pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn theo 

quy định tại Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
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tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá 

rừng và chống người thi hành công vụ, trong đó nêu rõ: “Thu hồi, không cấp mới 

giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu 

hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn”; 

Công văn số 1895/BNN-TCLN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ, trong đó chỉ đạo UBND các 

tỉnh, thành phố: “Kiên quyết không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân không đúng 

quy hoạch, không có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định”. 

 2. Chi cục Kiểm lâm  

 - Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ 

rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên; khi phát hiện đối tượng phá rừng trái pháp luật cần 

báo ngay cho chính quyền địa phương, xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với lực 

lượng công an tham mưu, xử lý đúng quy định của pháp luật, kịp thời ngăn chặn 

không để xảy ra phá rừng với quy mô lớn, có tổ chức. 

 - Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh 

doanh, chế biến lâm sản đặc biệt là các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ ván bóc; theo 

dõi, giám sát chặt chẽ nguồn gốc lâm sản (đầu vào) tại các cơ sở chế biến gỗ, thực 

hiện đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 1/11/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Xử lý 

nghiêm các cơ sở chế biến sử dụng gỗ bất hợp pháp hoặc cố tình không chấp hành 

quy định về quản lý.  

 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các hạt Kiểm 

lâm, công chức Kiểm lâm; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi 

phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm trách nhiệm của công chức 

Kiểm lâm để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trên địa bàn phụ trách.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, Thành phố quan tâm 

chỉ đạo, phối hợp thực hiện; yêu cầu Chi cục Kiểm lâm nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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