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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 3831/VP-KT ngày 25/8/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy 

mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022, trong 

đó Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ: Giao Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động 

triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn yêu cầu tại Công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết 

các nội dung vượt thẩm quyền.  

Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022, trong đó chỉ tiêu trồng rừng tập trung 9.000ha, trồng cây phân tán 

2.223.000 cây. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-SNN 

ngày 12/01/2022 Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, 

nông thôn năm 2022. Kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh trồng 

được 7.355,66ha rừng trồng tập trung, đạt 82% Kế hoạch, trồng cây xanh phân tán 

3.675.747 cây, đạt 165,4% kế hoạch giao (có biểu chi tiết kết quả thực hiện của 

từng huyện kèm theo). 

Để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán 

năm 2022 hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp 

uỷ, chính quyền địa phương các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trồng 

rừng, trồng cây xanh phân tán theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 

07/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt Đề án Phát triển lâm nghiệp 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2030; Kế hoạch số 164/KH-

UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về Tổng thể phát triển lâm nghiệp bền 

vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030. Khuyến khích nhân dân, 

cộng đồng dân cư tích cực tham gia trồng rừng và trồng cây xanh đảm bảo thực 

hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của UBND tỉnh, Hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 12/01/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 



2. Chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng và đơn vị liên quan trên địa bàn, rà 

soát thật kỹ và bố trí quỹ đất, chuẩn bị cây giống đủ về số lượng, đảm bảo chất 

lượng để trồng rừng và trồng cây phân tán. 

3. Tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội hóa, chủ động cân đối, bố trí 

vốn ngân sách địa phương, kết hợp thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án 

theo quy định của pháp luật để thực hiện, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch 

trồng cây xanh năm 2022 và kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

theo tiến độ, kế hoạch đề ra. 

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, giám sát, phân công trách nhiệm 

cho các Phòng, ban, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong quá trình trồng, chăm sóc, bảo 

vệ, quản lý rừng và cây xanh, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. 

5. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng, Quý, năm gửi về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ 

đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Chi cục Thống Kế tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KHTC; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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