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Hà Nội, ngày           tháng      năm 2020 

CÔNG ĐIỆN 

Về tăng cường xử lý các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng trước, trong và 

sau Tết Nguyên Đán Canh Tý 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP, điện: 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

 

Thực hiện Chỉ thị số 9740/CT-BNN-TCLN ngày 27/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020; Chỉ thị số 9155/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, 

nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập trung xử lý các điểm nóng 

về phá rừng, cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, Tổng cục 

Lâm nghiêp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Chỉ đạo chi cục Kiểm lâm rà soát, thống kê các khu vực trọng điểm về 

cháy rừng, phá rừng; tổ chức các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống phá rừng, 

lấn chiếm đất rừng, khai thác, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật, kiểm 

tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn trọng điểm, thời gian cao điểm, vụ việc phức tạp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, báo cáo nhanh sự việc khi xảy ra phát 

sinh về Tổng cục Lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm) để phối hợp chỉ đạo. 

2. Chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở duy 

trì thường xuyên việc kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác 

lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, “đầu nậu” để có biện pháp nhằm 

phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy 

định của pháp luật về Lâm nghiệp, có biện pháp đảm bảo an toàn trong dịp Tết 

Nguyên đán, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu 

cực, bao che, tiếp tay cho các vi phạm. 

3. Báo cáo tình hình trực Tết Nguyên đán về Tổng cục Lâm nghiệp (Cục 

Kiểm lâm) trước ngày 31/01/2020 để tổng hợp theo quy định. 

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo); 

- Thứ trưởng TT Hà Công Tuấn (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh, thành phố; 
- Lưu: VT, KL. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Quốc Trị 
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