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CHỈ THỊ 

Tăng cƣờng công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

  

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, 

lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng 

và đất lâm nghiệp; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành 

chủ động triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 

12/CT-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các 

biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng trên 

địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 4228/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1496/KH-UBND ngày 

27/5/2022 của UBND tỉnh về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 - Tham mưu cho UBND tỉnh tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng 

trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bổ sung nguồn 

lực, nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với 

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình 

xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050 để quản lý, bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng trên 

địa bàn tỉnh; 

 - Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại 

trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 - Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm: 

 + Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có rừng đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định 

của nhà nước trong quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy 

rừng; Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự 
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nhiên,các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; quản lý chặt chẽ việc xác định 

nguồn gốc lâm sản theo đúng quy định; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ rừng 

thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường tuần tra, 

kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường 

hợp chặt phá, lấn, chiếm, khai thác rừng trái phép, tự ý chuyển đổi loại rừng; 

 + Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ 

thống thông tin cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm (tại địa chỉ Website: 

kiemlam.org.vn) để chính quyền cơ sở và các chủ rừng kịp thời nắm bắt thông 

tin, chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 

 + Phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn xây dựng kế 

hoạch phối hợp để sử dụng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi 

có tình huống diễn biến phức tạp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 - Chỉ đạo Ban Quản lý rừng: Thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ rừng 

đối với diện tích đất rừng được giao quản lý theo đúng quy định của Luật Lâm 

nghiệp; tích cực tuyên truyền tới các hộ nhận khoán rừng chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng; đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức trồng lại rừng ngay sau khai thác, tránh tình 

trạng chuyển đổi đất rừng không đúng quy định và xây dựng các công trình kiến 

trúc trái phép trên đất rừng. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thực hiện kiểm tra, 

phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất rừng làm 

biến dạng địa hình, chuyển đổi đất rừng không đúng quy định và khai thác 

khoáng sản trái phép trong ranh giới đất rừng; 

 - Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

việc tham mưu cho UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm 

nghiệp sang mục đích khác. 

 3. Công an tỉnh:  

 Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối 

hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

công tác bảo vệ rừng, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tiến hành triển 

khai các phương án chữa cháy, ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy rừng, hạn chế 

mức thấp nhất thiệt hại về rừng, môi trường, tính mạng, tài sản, đời sống của 

nhân dân; điều tra làm rõ nguyên nhân đối với các vụ việc cháy rừng; phòng 

ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm 

về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. 

 4. UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn: 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà 

nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác quản lý 
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bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức, nội dung 

phong phú tới người dân, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân 

trong công tác quản lý bảo vệ rừng; 

 - Rà soát công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, 

đặc biệt là diện tích rừng do UBND các xã, phường đang quản lý theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết xử lý, thu hồi rừng theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị xử lý đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ 

rừng, để xảy ra mất rừng;  

 - Phối hợp với cơ quan kiểm lâm, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm 

tra, quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ 

rừng (tự ý chuyển đổi rừng, khai thác rừng trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất 

rừng, xây dựng công trình, vật kiến trúc trái phép trên đất rừng, sử dụng đất lâm 

nghiệp sai mục đích); không được để phát sinh các vi phạm mới; chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh về những vi phạm vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ 

rừng trên địa bàn.  

 5. Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông 

tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng các phóng sự, tin bài về công tác bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng, các bản tin cảnh báo và dự báo nguy cơ cháy rừng để phát 

trên truyền hình, đăng trên báo và các trang thông tin của tỉnh. 

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị 

xã, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./. 

  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trựcTỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KTN, Ô Chính. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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