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CHỈ THỊ 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng; 

ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật  

 

 Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm 

sản trái pháp luật diễn ra phức tạp cả về tính chất và mức độ thiệt hại tại một số 

địa phương trong tỉnh. Để xảy ra tình trạng như trên cho thấy, các ngành, các cấp 

chính quyền địa phương và chủ rừng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý 

Nhà nước về lâm nghiệp. 

Để khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác bảo vệ rừng, đảm 

bảo kỷ cương pháp luật, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân (chủ rừng) được Nhà nước giao, cho thuê 

rừng khẩn trương phối hợp thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

quyết liệt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm, xuyên suốt của địa phương: 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, 

cộng đồng dân cư và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; 

thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí 

hậu. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các địa phương có rừng; tăng 

cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan 

thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên tinh 

thần Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng. 

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Nhà nước về lâm nghiệp (cụ thể tại khoản 2 Điều 102 của Luật Lâm nghiệp năm 

2017); tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ 

rừng, ngăn chặn hiệu quả những hoạt động gây thiệt hại tài nguyên rừng, nhất là 

đối tượng rừng tự nhiên do địa phương quản lý. 

“Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về cháy rừng, phá rừng hoặc 

mất rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra 

thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý” (quy định tại khoản 4 Điều 102 của Luật 

Lâm nghiệp năm 2017). 

c) Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá diện tích rừng hiện có của địa phương 

(rừng hiện chưa giao, cho thuê rừng theo quy định của Nhà nước). Trong đó, tập 

trung kiểm tra các khu rừng tự nhiên dễ bị tác động như: Rừng nằm gần khu dân 
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cư, khu sản xuất; khu rừng có trữ lượng rừng cao, nhiều loài động, thực vật nguy 

cấp, quý hiếm; rừng có địa hình ít phức tạp, đất đai, thổ nhưỡng tốt, giao thông 

thuận lợi, dễ xâm hại, lấn chiếm.  

Sau khi rà soát, tiến hành tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện. Đối với 

những địa phương để mất rừng, phải kiểm điểm làm rõ nguyên nhân và xử lý 

trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Cập nhật tình hình biến động 

rừng trên địa bàn quản lý và công tác xử lý vi phạm báo cáo UBND tỉnh (thông 

qua Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, đề xuất) để theo dõi, chỉ đạo. Thời gian 

hoàn thành trước 20/12/2021. Đối với các năm tiếp theo được đưa vào kiểm điểm 

đánh giá công chức, viên chức và xét thi đua hàng năm. 

d) Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương cấp xã 

phối hợp tổ chức truy quét, ngăn chặn kịp thời các vụ xâm hại tài nguyên rừng, 

hạn chế tối đa các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép, 

không để thành điểm nóng trên địa bàn quản lý. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường 

xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ, nuôi, nhốt động vật rừng; tổ chức xác 

minh, thống kê đưa vào danh sách theo dõi những "đầu nậu", chủ đường dây mua, 

bán lâm sản trái pháp luật; kiên quyết xử lý những trường hợp mua, bán lâm sản 

bất hợp pháp, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.  

Chỉ đạo rà soát, điều tra, đưa ra xét xử dứt điểm các vụ án vi phạm pháp 

luật về lâm nghiệp còn tồn đọng; tổ chức các phiên tòa lưu động tại các xã, 

phường, thị trấn nơi xảy ra vụ việc, gắn với tuyên truyền trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng để tăng tính giáo dục, cảnh báo, răn đe phòng ngừa chung.  

e) Rà soát, kiểm tra toàn bộ diện tích khoán bảo vệ rừng trên địa bàn (đối 

với diện tích rừng hiện do địa phương cấp xã quản lý). Đối với trường hợp rừng 

được khoán bảo vệ mà bị khai thác, phá rừng hoặc mất rừng do vi phạm pháp luật 

thì làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, cương quyết không thể để một diện tích 

rừng đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí bảo vệ nhưng rừng vẫn bị mất mà không 

truy trách nhiệm. Trường hợp phát hiện sai phạm phải xử lý kịp thời, nếu có dấu 

hiệu vi phạm phải điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Thời gian hoàn thành 

việc rà soát, kiểm tra diện tích khoán bảo vệ rừng trước 30/12/2021. 

g) Tổ chức rà soát, hiệu chỉnh, xử lý những tồn tại trong việc giao đất lâm 

nghiệp theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ; trong đó, 

phải xử lý dứt điểm việc giao đất không đúng vị trí, hiện trạng, mục đích sử dụng và 

chưa bàn giao thực địa cho người sử dụng. Thời gian hoàn thành trong năm 2022. 

h) Giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy 

định của pháp luật: 

- Nhiệm vụ thứ nhất: Rà soát, điều chỉnh hồ sơ giao đất theo Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng, phương án chuyển đổi rừng 

của từng địa phương; tiến hành xây dựng kế hoạch và hoàn thiện giao rừng cho hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên diện tích đã giao đất theo Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP. Triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đối với 

hộ gia đình, cá nhân. Thời gian hoàn thành trong năm 2022. 

- Nhiệm vụ thứ hai: Đối với diện tích rừng và đất rừng hiện chưa được 

giao, cho thuê (do UBND cấp xã đang quản lý), phải khẩn trương xây dựng kế 
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hoạch hàng năm để tổ chức giao, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với giao 

đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định 

của pháp luật. Trong thời gian chưa thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, UBND 

cấp xã tổ chức quản lý chặt chẽ, hiệu quả diện tích rừng này theo Quyết định số 

07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số 

chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng và khoản 3 Điều 102 của Luật Lâm 

nghiệp năm 2017. 

Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ đề án giao rừng, cho thuê rừng được phê 

duyệt tại Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt 

đề án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2018-2025. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất rừng 

(phòng hộ, đặc dụng, sản xuất); ngăn chặn kịp thời các trường hợp phá rừng, đốt 

rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; khẩn trương điều tra đối tượng vi phạm, lập hồ sơ 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tổ chức xử lý tài sản (các loại hoa màu, 

cây trồng, các công trình xây dựng trái phép) trên đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản 

xuất), đất thuộc hợp phần quy hoạch lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép; thu hồi toàn 

bộ diện tích rừng bị phá, đất rừng, đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp bị lấn chiếm 

trái phép và buộc khắc phục hậu quả khôi phục lại rừng theo quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện, thị, thành phố triển khai các nhiệm vụ: 

- Tham mưu rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng thống nhất với quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện, làm cơ sở đồng bộ với quy hoạch lâm nghiệp cấp 

quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; khai thác, sử dụng gắn với 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn 

hóa, lịch sử; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế 

của người dân. Thời gian hoàn thành trong năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án quản lý rừng bền 

vững, tăng cường công tác bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ việc giao khoán bảo vệ 

rừng, cho thuê môi trường rừng để phát triển các hoạt động kinh doanh du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí các khu rừng để bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng 

được Nhà nước giao theo Luật Lâm nghiệp và Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ, giải pháp trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ (hiện 

nay, diện tích rừng tự nhiên do các Ban quản lý rừng quản lý là 86.824 ha, chiếm 

67,9% tổng diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh). Thời gian hoàn thành năm 2021.  

- Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá biến động rừng, đất rừng trên lâm phần 

quản lý. Đối với những chủ rừng để mất rừng, phải kiểm điểm làm rõ nguyên 

nhân và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước 15/12/2021. 

- Chỉ đạo rà soát hồ sơ, thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ địa chính trình 

cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hiện nay, các Ban 

quản lý rừng đã cơ bản hoàn thành giao rừng) làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ, 

phát triển lâm nghiệp và xử lý tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp 

luật. Thời gian hoàn thành trong năm 2022. 
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- Chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với chính quyền địa phương xã; huy động, duy 

trì lực lượng bảo vệ rừng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động giao 

khoán bảo vệ rừng; cương quyết xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ được phân 

công phụ trách thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng rừng bị xâm hại mà không 

ngăn chặn, giải quyết kịp thời. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát, kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ngay từ địa bàn 

cơ sở; tăng cường lực lượng hỗ trợ chủ rừng tại các điểm nóng, các khu rừng phòng 

hộ, đặc dụng giàu trữ lượng, phân bố nhiều loại gỗ quý, hiếm, đặc hữu; phát hiện, 

điều tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc đề xuất xử lý (nếu vượt thẩm quyền) các 

chủ rừng, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu được Nhà nước giao rừng, phân công, 

phân cấp quản lý Nhà nước về rừng chưa làm hết trách nhiệm để xảy ra cháy rừng, 

phá rừng, hủy hoại rừng làm tổn hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các chủ rừng lập và thực hiện nghiêm túc phương 

án quản lý rừng bền vững theo quy định; xây dựng lộ trình lập cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên rừng đến từng chủ rừng để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành các hoạt động phát triển lâm nghiệp. 

- Trên cơ sở triển khai thực hiện các các sở, ban, ngành; Sở nông nghiệp và 

PTNT theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ kịp thời những phát 

sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị này; tổ chức sơ kết, tổng kết 

việc tổ chức thực hiện Chỉ thị và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Khẩn trương thực hiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai phục 

vụ công tác quy hoạch tỉnh; trong đó, đặc biệt là giải quyết những tồn tại giữa quy 

hoạch 3 loại rừng với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác.  

- Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; hỗ trợ các địa 

phương rà soát, hiệu chỉnh, xử lý những tồn tại trong việc giao đất lâm nghiệp 

theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ. 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành có liên quan xây dựng quy chế 

thống nhất đồng bộ trong công tác giao đất-giao rừng; cho thuê đất-cho thuê rừng cho 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật nhằm 

thực hiện tốt quyền sử dụng đất đai với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh 

phí cho việc tăng cường các hoạt động lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về 

ngân sách. 

5. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và căn 

cứ khả năng ngân sách của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí 

thường xuyên để thực hiện theo quy định. 

6. Công an tỉnh:  

- Thống nhất chỉ đạo, lãnh đạo công tác phối hợp và hỗ trợ lực lượng kiểm 

lâm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động phá rừng, hủy hoại rừng, 

tàng trữ, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật và tham gia bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 
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- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan chủ động: 

+ Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh kinh 

tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng; xây dựng kế hoạch công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn 

chặn có hiệu quả các loại tội phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp. 

+ Xây dựng, thực hiện kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn có hiệu 

quả các loại tội phạm kinh tế, chức vụ, buôn lậu… trên lĩnh vực lâm nghiệp; đấu 

tranh với các hoạt động phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, buôn bán, vận 

chuyển, cất giữ lâm sản trái phép nhất là ở các địa bàn trọng điểm (huyện Sông 

Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân). Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện 

ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống cháy rừng. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng và tổ chức thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục, trao 

đổi thông tin, tập huấn, diễn tập trong hoạt động bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường.   

- Chủ động tham gia tích cực vào công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy 

rừng. Giao nhiệm vụ cho cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo lực lượng dân quân 

tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm và lực lượng liên quan tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ bảo vệ rừng được quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 

02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. 

- Xây dựng lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng 

chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác trái phép trên địa phận quản lý. 

8. Các cơ quan thông tấn, báo chí: Tăng cường tuyên truyền những gương 

điển hình tốt về bảo vệ và phát triển rừng; đưa tin kịp thời và khách quan về các 

vụ vi phạm pháp luật trong lâm nghiệp, phê phán các hành vi phá rừng, khai thác 

rừng trái pháp luật. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường thời lượng 

đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội 

tỉnh phối hợp với các sở, ngành tăng cường vận động Mặt trận, đoàn thể các cấp 

tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, góp phần 

ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các chủ rừng phối hợp triển khai thực 

hiện nghiêm Chỉ thị này./.  

Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Tổng cục Lâm nghiệp; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Uỷ Ban MTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP;  
- Các đơn vị chủ rừng; 

- Lưu: VT, KT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Hữu Thế 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-07T07:26:27+0700
	Việt Nam
	Võ Vẹn Toàn<voventoan@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-08T09:09:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Minh Hoà<nguyenminhhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-08T16:19:10+0700


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-09T08:22:31+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-09T08:22:41+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-09T08:23:25+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




