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     Hà Nội, ngày          tháng      năm 2019 

Kính gửi: Sở Nông nghiêp̣ và Phat́ triên̉ nông thôn các tin̉h, thaǹh phô ́

 Ngày 08/11/2019, Bô ̣Nông nghiêp̣ và Phat́ triên̉ nông thôn ban haǹh Văn 

ban̉ số 8420/BNN-TCLN gửi UBND các tin̉h, thaǹh phố về việc cập nhật baó 

cáo hiện traṇg rừng năm 2019. Để đảm bảo công tác cập nhâṭ báo caó đúng tiêń 

độ, hoaǹ thaǹh kế hoạch chi ̉tiêu tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương và toaǹ 

quôć, Tôn̉g cục Lâm nghiêp̣ đề nghi ̣Sơ ̉Nông nghiệp và Phat́ triển nông thôn chi ̉

đạo Chi cuc̣ Kiểm lâm va ̀các đơn vi ̣liên quan thực hiện: 

 1. Khân̉ trương hoàn thành câp̣ nhật diêñ biêń rừng năm 2019. Đồng bô ̣

dữ liệu về máy chủ trung tâm của Tổng cuc̣ Lâm nghiêp̣. 

 2. Tổng hơp̣ kêt́ quả cập nhâṭ diễn biêń rừng, tham mưu triǹh cấp có thẩm 

quyền phê duyệt va ̀ báo caó theo quy điṇh taị Thông tư số 33/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. Báo caó làm rõ nguyên 

nhân tăng, giam̉ diêṇ tićh rừng. 

 3. Đôí vơí diêṇ tićh rừng tự nhiên, rừng trồng ngoaì quy hoạch lâm nghiêp̣ 

đang ra ̀ soat́ để đưa vaò quy hoạch lâm nghiêp̣ theo quy điṇh của Luâṭ Lâm 

nghiệp hoặc đưa vaò quy hoac̣h cho các mục đích khać trong quá triǹh triên̉ khai 

quy hoạch tin̉h, thi ̀taṃ tổng hợp vào rừng sản xuất theo hươńg dẫn taị phụ luc̣ 

kèm theo.  

 Hồ sơ baó cáo gửi Cục Kiểm lâm theo điạ chi:̉ Nhà A3, Số 2, Ngọc Ha,̀ 

Ba Đình, Hà Nội. Bản điện tử gửi: hai@kiemlam.org.vn; 

hung@kiemlam.org.vn. Biêủ tôn̉g hơp̣ xuât́ từ phâǹ mềm FRMS và biên tâp̣ ơ ̉

điṇh daṇg excel. 

 Tổng cuc̣ Lâm nghiêp̣ đề nghi ̣ Sở Nông nghiệp và Phat́ triên̉ nông thôn 

quan tâm, chi ̉đaọ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- TCT Nguyễn Quốc Trị (b/cáo); 

- Cuc̣ Kiểm lâm (t/h); 

- Văn phòng TCLN (t/h); 

- CCKL vuǹg I, II, III, IV (t/h); 

- CCKL tin̉h, thành phố (t/h); 

- Lưu: VT, KL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

Cao Chi ́Công 
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