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     Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

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

 Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ, để đảm bảo công tác cập nhật diễn biến rừng báo cáo đúng 

tiến độ, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương và 

toàn quốc, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan thực hiện:  

 1. Việc cập nhật diễn biến rừng thực hiện theo quy định tại Điều 35 Luật 

Lâm nghiệp, Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn 

biến rừng. 

 2. Sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng (viết tắt FRMS) do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 4539/QĐ-

BNN-TCLN ngày 06/11/2017 để cập nhật diễn biến rừng năm 2020. 

 3. Rà soát tất cả các diện tích rừng trồng, diện tích khoanh nuôi tái sinh đủ 

tiêu chí thành rừng để cập nhật, tính toán tỷ lệ che phủ rừng, gồm: diện tích 

trồng rừng các năm 2016-2018, diện tích khoanh nuôi tái sinh giai đoạn 2014-

2016.  

 4. Đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp, đề nghị 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 108 Luật Lâm nghiệp. Đối với diện 

tích rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp, cần tổ chức rà soát, xác định cụ thể 

mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tỉnh, làm cơ sở theo dõi diễn biến 

rừng hàng năm. 

 5. Tổng hợp kết quả cập nhật diễn biến rừng, tham mưu trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 (phụ lục kèm theo), trong đó, cần làm rõ nguyên 

nhân tăng, giảm diện tích rừng.  

 Hồ sơ báo cáo gửi Cục Kiểm lâm theo địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội. Bản điện tử gửi: hai@kiemlam.org.vn; hung@kiemlam.org.vn. Biểu 

tổng hợp xuất từ phần mềm FRMS và biên tập ở định dạng excel. 
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 Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng TT Hà Công Tuấn (b/cáo); 

- TCT Nguyễn Quốc Trị (b/cáo); 

- Cục Kiểm lâm (t/h); 

- Văn phòng TCLN (t/h); 

- CCKL vùng I, II, III, IV (t/h); 

- CCKL tỉnh, thành phố (t/h); 

- Lưu: VT, KL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Bùi Chính Nghĩa 
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