
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:       /SNN-KL
V/v tăng cường công tác quản lý, bảo 
vệ rừng và xây dựng phương án quản 

lý rừng bền vững

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hải Dương, ngày        tháng  9  năm 2022

Kính gửi:     
- Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh;
- Ủy ban nhân dân Thị xã Kinh Môn;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Ban Quản lý rừng.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương; Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; Công văn số 1017/TCLN-
ĐDPH ngày 06/7/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc triển khai Phương án quản 
lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ; Luật Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội.

 Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và 
đất lâm nghiệp; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh, Thị xã Kinh Môn:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo 

chính quyền cấp xã phối hợp với cơ quan kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác 
tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy 
định về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng theo Luật Lâm nghiệp và các 
quy định hiện hành. 

- Rà soát công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, đặc 
biệt là diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành. Kiên quyết thu hồi rừng theo thẩm quyền hoặc đề nghị xử lý 
đối với chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng.

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về 
rừng và đất lâm nghiệp (chặt phá rừng trái phép; lấn chiếm đất rừng; xây dựng nhà, 
mồ mả, công trình, vật kiến trúc trái phép trên đất rừng, ...).

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4228/KH-UBND ngày 
17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triển khai thực hiện Chiến lược 
Phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn 



tỉnh Hải Dương; Kế hoạch 1496/KH-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm, Ban quản lý rừng tham mưu xây 
dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 
theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và hướng dẫn của Tổng cục Lâm 
nghiệp tại Văn bản số 1183/TCLN-ĐDPH ngày 31/8/2021.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá và phân 
loại toàn bộ các cơ sở/ trang trại chăn nuôi trên diện tích đất rừng và đất trồng cây 
ăn quả trên địa bàn. Hướng dẫn, người chăn nuôi/chủ trang trại thực hiện nghiêm 
các quy định về chăn nuôi và bảo vệ môi trường theo Luật chăn nuôi số 
32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Luật môi trường số 72/2020/QH14 ngày 
17/11/2020 và các quy định hiện hành.

2. Yêu cầu Ban Quản lý rừng: 

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ rừng đối với diện tích rừng được giao 
quản lý theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp. Rà soát công tác giao khoán rừng 
và đất trồng cây ăn quả và thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ, dữ liệu quản lý các hộ 
nhận khoán theo quy định tại Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của 
Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban 
quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xây dựng công trình, 
vật kiến trúc trái phép trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả (có 
nguồn gốc nông lâm trường) được giao quản lý. Kiên quyết không để phát sinh các 
vi phạm mới trên diện tích được giao quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh 
và Sở Nông nghiệp và PTNT về những vi phạm. Đề xuất phương án quản lý/xử lý 
đối với các công trình xây dựng trái phép trên diện tích được giao quản lý (nếu có).

- Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án quản 
lý rừng bền vững theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 
16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững và các 
văn bản chỉ đạo có liên quan. 

3. Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm: 
- Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-

UBND ngày 01/7/2022 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó lưu ý:

+ Tham mưu cho Sở tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng, các dự án, 
các công trình trọng điểm trên đất rừng vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 



nhìn đến năm 2050 phù hợp với Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2020, 
tầm nhìn đến năm 2050.

+ Rà soát toàn bộ các dự án đã được cấp phép sử dụng đất rừng hoặc chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn. Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời 
và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) về rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt ở các khu 
rừng giáp ranh với các dự án.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ban 
quản lý rừng rà soát toàn bộ hoạt động chăn nuôi trên dưới tán rừng. Đề xuất giải 
pháp quản lý hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến diện 
tích rừng hiện có.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban quản lý rừng và các địa phương triển khai 
thực hiện các nội dung trên; Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu 
có); Tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Tổng cục lâm nghiệp theo quy định. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay BC);
- Đ/c Giám đốc Sở (BC);
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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