
 

Kính gửi:   

    - Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

         - Các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng và chủ rừng  

             khác. 

 

Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng 

trái phép trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp cả về tính chất và qui mô nhưng chưa 

được kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong 

Nhân dân. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng, 

chính quyền địa phương (tại Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 24/09/2020 về việc 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển 

rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên) kịp thời ngăn chặn và giải quyết dứt điểm tình 

trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng, vận chuyển, sử dụng lâm sản 

trái phép trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Chỉ thị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT  

yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng và chủ rừng 

khác khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp 

quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình 

trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng, vận chuyển, sử dụng lâm sản 

trái phép gây tổn hại đến tài nguyên rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 

số 20/CT-UBND ngày 24/09/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  

2. Chi cục Kiểm lâm  

a) Chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm trực thuộc: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, để 

Nhân dân hiểu, nâng cao ý thức tự giác, chủ động tham gia bảo vệ, phát triển 

rừng và tố giác kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; chỉ 

đạo các Trạm kiểm lâm, tổ kiểm tra lưu động, công chức kiểm lâm địa bàn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu chính quyền địa phương thực 

hiện tốt chức năng 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; xây dựng kế 

hoạch phối hợp tuần tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động 

vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; 

- Làm việc với các chủ rừng, nắm bắt thông tin về lực lượng, phương tiện, 
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trang thiết bị của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (theo Nghị định số 

01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ) để đề ra biện pháp phối hợp, 

nâng cao năng lực hoạt động hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa, 

ngăn chặn, đảm bảo chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lâm 

phần được giao; đối với trường hợp rừng chưa được giao, cho thuê (hiện do 

UBND cấp xã tạm quản lý) khẩn trương tham mưu cho UBND cấp xã (UBND 

xã, phường, thị trấn) xây dựng và triển khai quy chế phối hợp trong công tác bảo 

vệ rừng – PCCCR gồm các lực lượng nồng cốt là Dân quân tư vệ – Công an – 

Kiểm lâm (trên cơ sở Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của 

Chính phủ) nhằm đảm bảo lực lượng, duy trì các hoạt động bảo vệ rừng và 

PCCCR.  

b) Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị chức năng trên địa bàn, UBND cấp xã, các chủ rừng (các Ban quản lý rừng, 

các chủ rừng là tổ chức) rà soát, thống kê các đối tượng “đầu nậu” và các đối 

tượng có phương tiện chuyên sử dụng vào mục đích phá rừng, khai thác, vận 

chuyển lâm sản trái phép để tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt thông tin và có biện 

pháp ngăn ngừa hiệu quả; tăng cường các biện pháp kiểm tra, đấu tranh ngăn 

chặn, xử lý, xoá bỏ các điểm nóng phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, mua bán, 

vận chuyển, cất giữ lâm sản, động vật hoang dã trái phép, cũng như quản lý chặt 

chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn.  

c) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện các đơn vị 

trực thuộc, các chủ rừng thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm 

vụ được giao trong lĩnh vực lâm nghiệp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên 

rừng để có biện pháp xử lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy 

chế phối hợp bảo vệ rừng và PCCCR tại các vùng giáp ranh: Chi cục Kiểm lâm 

các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hoà; Hạt Kiểm lâm các huyện, thị 

xã, thành phố có vùng rừng giáp ranh… 

3. Các BQL rừng và các chủ rừng khác 

- Tiếp tục củng cố nhân lực và đầu tư trang thiết bị cần thiết cho lực lượng 

bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh 

hoạt động của lực lượng tại các Trạm bảo vệ rừng, đảm bảo thực hiện tốt vai trò, 

trách nhiệm của mình, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tiếp tay, bao che 

cho hoạt động phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.  

- Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn không để các đối tượng 

mang dụng cụ, phương tiện, thiết bị vào lâm phần quản lý để phá rừng, khai thác 

rừng, vận chuyển lâm sản trái phép; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động Nhân dân không tiếp tay cho đối tượng vi phạm, tích cực tham gia bảo 

vệ rừng; kịp thời báo tin, tố giác những hành vi vi phạm cho cơ quan chức năng 

để kiểm tra xử lý. 

- Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng với 

chính quyền địa phương xã, nơi có rừng thuộc đơn vị quản lý, xã có vùng rừng 

giáp ranh để nâng cao năng lực bảo vệ rừng; tận dụng nguồn lực từ kinh phí chi 
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trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm để huy động, duy trì lực lượng bảo vệ 

rừng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ, đội, hộ gia đình tham gia nhận 

khoán bảo vệ rừng; cương quyết có những biện pháp xử lý những trường hợp 

tham gia nhận khoán, cũng như cán bộ được phân công giám sát, quản lý địa bàn 

nhưng để xảy ra điểm nóng về tình hình phá rừng, khai thác rừng trái phép mà 

không ngăn chặn, báo cáo kịp thời. 

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh diện tích của các Ban quản lý rừng 

phòng hộ, đặc dụng để tiến hành giao lại cho địa phương; tổ chức xây dựng và 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững trên lâm 

phần sau khi rà soát, điều chỉnh ranh giới. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở nội dung Chỉ 

thị số 20/CT-UBND, ngày 24/09/2020 của UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc và UBND cấp xã phối hợp triển khai 

thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện nghiêm túc văn bản này./. 
 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ông Trần Hữu Thế - PCT tỉnh, Trưởng BCĐ            

  về kế hoạch BV và PTR tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (theo dõi, chỉ đạo);   

- UBND các huyện, TX, TP (Phối hợp chỉ đạo); 

- BQL các Dự án Lâm nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, CCKL. 
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PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

       Kính trình:  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH  

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT B. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. TRÌNH KÝ: CÔNG VĂN 

Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng, chống chặt phá 

rừng 

- Công văn 

 

NGƢỜI THỰC HIỆN 

 

 

Nguyễn Minh Huân 

2. Ý KIẾN CỦA TRƢỞNG PHÕNG QLBVR VÀ BTTN 

PHÓ TRƢỞNG PHÕNG PT 

Đồng ý trình lãnh đạo Chi cục ký 

 

 

KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

 

Trần Thanh Sơn 

3. Ý KIẾN CỦA CHI CỤC TRƢỞNG: 

 

 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

4. Ý KIẾN CỦA PHÕNG LIÊN QUAN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PTNT: 
 

 

    

KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

5. Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

 

6. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày tháng, năm) 
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