
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BNN-TCLN 
V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và 

quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do 

người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 

Hà Nội, ngày         tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về Tổ chức phòng trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát 

triển rừng ngay từ đầu năm 2021, ngày 06/01/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 50/BNN-TCLN hướng dẫn các địa 

phương thực hiện Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tiếp tục nhận được Văn bản số 72/UBND-KT ngày 

08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục 

khai thác và xác nhận cây Đào trồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo và các giải 

pháp tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, tổng hợp báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 

ngày 31/01/2021. 

2. Việc khai thác cây Đào, cây Mai và một số cây trồng ngoài diện tích 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân tự bỏ vốn trồng do chủ rừng quyết định việc khai thác theo quy định của 

pháp luật. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý tại cơ sở; 

tuyên truyền, vận động không để lợi dụng chặt, phá cây rừng; tùy theo điều kiện 

cụ thể địa phương, trong thời gian trước mắt có thể áp dụng biện pháp xác nhận 

nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ánh tắc 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp pháp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương 

tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đảm bảo khả thi đúng pháp luật, phù hợp 

với thực tiễn để áp dụng thống nhất trong cả nước./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
Hà Công Tuấn 
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