
 UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-KL 

V/v thực hiện công tác theo dõi diễn biến 

rừng, công bố hiện trạng rừng 

         Lạng Sơn, ngày       tháng 9  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Ban quản lý rừng đặc dụng: Hữu Liên, Mẫu Sơn. 

 

Thực hiện Văn bản số 5395/BNN-TCLN ngày 16/8/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấn chỉnh công tác theo dõi diễn biến 

rừng, công bố hiện trạng rừng năm 2021; Văn bản số 3832/VP-KT ngày 25/8/2022 

của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về chấn chỉnh công tác theo dõi diễn biến rừng, 

công bố hiện trạng rừng năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT thực hiện một số nội dung sau: 

 1. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp đến các chủ rừng và nhân dân trên địa bàn 

quản lý; quán triệt và thực hiện nghiêm 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; Chương trình hành động số 64-

CTr/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 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 thị số 05/CT-TTg ngày 

18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng 

và đất lâm nghiệp và các văn bản có liên quan.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 102 của Luật Lâm nghiệp. Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng 

và phát triển rừng là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị thường xuyên; chỉ đạo cơ 

quan chức năng xử lý nghiêm chủ rừng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để xảy 

ra mất rừng. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật theo dõi diễn biến rừng hàng năm 

trên địa bàn đảm bảo đúng với hiện trạng thực tế ngoài thực địa, kịp thời phát 

hiện và điều chỉnh giữa bản đồ với hiện trạng thực tế cho thống nhất; hàng năm 

cập nhật, công bố hiện trạng rừng trên địa bàn đảm bảo thời gian quy định.  

- Tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp 

phục hồi diện tích rừng bị giảm (đối với các địa phương có diện tích rừng tự 

nhiên giảm trong năm 2021);  xem xét trách nhiệm (nếu có) của các tổ chức, cá 

nhân liên quan theo quy định 
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2. Chi cục Kiểm lâm 

- Chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố thực hiện theo dõi diễn biến 

rừng hàng năm đảm bảo hiện trạng ghi trên bản đồ đúng với hiện trạng thực tế 

ngoài thực địa, hàng năm cập nhật và điều chỉnh kịp thời khi có biến động về 

hiện trạng, tham mưu UBND các huyện huyện, thành phố công bố hiện trạng 

rừng đảm bảo thời gian quy định và chịu trách nhiệm về kết quả cập nhật hiện 

trạng rừng hàng năm.  

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, thành quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm làm 

cơ sở để theo dõi diễn biến rừng năm tiếp theo đồng thời phục vụ công tác quản 

lý trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Chủ động tiếp nhận, rà soát và xử lý các thông tin về biến động rừng từ 

các tổ chức, cá nhân, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong 

công tác theo dõi, giám sát diễn biến rừng (sử dụng ảnh viễn thám như ứng dụng 

Cảnh báo mất rừng trên trang thông tin điện tử của Cục Kiểm lâm hoặc các ứng 

dụng xử lý ảnh viễn thám khác...) để phát hiện sớm các vị trí có thể có biến động 

rừng; thực hiện kiểm tra ngoài thực địa tại các vị trí nghi ngờ có biến động để cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng (trường hợp kiểm tra phát hiện có 

biến động mất rừng phải lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định). 

3. Ban quản lý rừng đặc dụng: Hữu Liên, Mẫu Sơn 

- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của chủ rừng quy định tại Điều 75 Luật 

Lâm nghiệp; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đến người dân trong vùng thuộc phạm 

vi quản lý. 

- Chủ động theo dõi diễn biến diện tích rừng thuộc phạm vi quản lý và báo 

cáo biến động về diện tích rừng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 33 

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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