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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh,  

thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, 

phát triển rừng năm 2022. Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và 

tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng, phát triển và nâng cao giá trị của rừng, Tổng 

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

phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo: 

- Tiếp tục triển khai 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; Nghị quyết số 71 ngày 

08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 

13-CT/TW và Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh, 

đảm bảo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2022, Đề án trồng một tỷ 

cây xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-

TTg ngày 01/4/2021, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh. 

- Chủ rừng và các cơ đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

phương án PCCCR phù hợp với diễn biến của thời tiết, xác định cụ thể những 

vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn 

sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng, không để cháy rừng 

lan rộng. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời kỳ cao điểm về cháy 

rừng; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có 

nguy cơ cháy cao.  

- Các cơ quan: Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các lực lượng có liên 

quan, tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy 

rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, 

thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng, ứng phó, xử lý các tình huống cấp 

bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 
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- Kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các 

dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; kiên quyết thu hồi diện tích đất 

rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan truyền thông địa 

phương và cấp ủy chính quyền cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong 

việc thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp. 

2. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội và cơ 

quan chức năng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, truy quét các “điểm nóng” về 

mua, bán, vận chuyển các loại lâm sản, động vật rừng (đặc biệt là các loài nguy 

cấp, quý hiếm) trái pháp luật, kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng và 

khai thác lâm sản trái pháp luật. Xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 

giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực 

rừng có nguy cơ cháy cao; xây dựng phương án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp 

với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời khống chế nhanh nhất 

các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn.  

- Tăng cường kiểm lâm đến các khu vực trọng điểm về cháy rừng, phá 

rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng; hướng dẫn các chủ rừng, hộ gia đình, cá 

nhân có biện pháp xử lý thực bì trong trồng rừng, sản xuất nông lâm nghiệp theo 

quy định của pháp luật về PCCCR.  

- Theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống 

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

http://kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Thực hiện 

nghiêm chế độ thông tin, báo cáo cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo quy định tại 

Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

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

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                   

- Như trên (60 tỉnh có rừng);   

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để báo cáo); 

- Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo);    

- Cục Kiểm lâm; 

- Các Chi cục Kiểm lâm vùng;                                                  

- Lưu VT, KL. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
  

 

                                                                                   Bùi Chính Nghĩa 
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