
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-NC              Đăk Hà, ngày     tháng        năm 2023 

V/v  tằng cường công tác quản lý,  

bảo vệ rừng trên địa bàn huyện 

 

 

    Kính gửi:  

- Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà; 

- Công an huyện huyện Đăk Hà; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng 

trên địa bàn huyện; thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng mùa 

khô năm 2022-2023. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra vụ việc vi phạm tàng trữ lâm sản, 

khai thác rừng trái phép trên địa bàn huyện1. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp 

thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng 

trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi 

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến 

vụ việc tàng trữ lâm sản và khai thác rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã. Báo 

cáo kết quả về UBND huyện  trước ngày 16/3/2023. 

- Khẩn trương chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm địa bàn rà soát các 

điểm nóng; xây dựng kế hoạch thành lập chốt bảo vệ tại gốc, bố trí đủ lực lượng để 

tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện xứ lý kịp thời, không để tiếp 

diễn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép xảy ra trên địa bàn. 

2. Hạt Kiểm lâm, Công an huyện 

- Tăng cường  công  tác  tuần  tra,  nắm  tình  hình  tại địa  bàn;  phối  hợp  

với các xã, các đơn vị chủ rừng tăng cường tổ chức tuần tra, truy quét các hành vi 

vi  phạm luật Lâm nghiệp, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường  

hợp vi phạm Luật  Lâm  nghiệp. 

- Đối với những vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện phải kịp thời báo  cáo 

và tham mưu hướng xử lý để Ủy ban nhân  dân  huyện báo cáo Thường trực Huyện 

ủy biết và chỉ đạo. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp 

hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; tích cực tham gia tố giác các hành vi vi 

phạm Luật Lâm nghiệp.  

                                           
1  Vụtàng trữ lâm sản, khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã Đăk Pxi. 
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- Tổ công tác liên ngành QLBVR huyện phối hợp, hỗ trợ các xã và các đơn 

vị chủ rừng trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm 

nghiệp. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã tăng cường công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định; báo cáo kịp 

thời về UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. 

- Chủ tịch UBND các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng phân công, phân cấp 

trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, vai trò của người đứng 

đầu. Triển khai thực hiện nghiêm các phương án PCCC rừng mùa khô 2022-2023; 

Tăng cường công tác QLBV rừng trên lâm phần, địa bàn quản lý, rà soát các khu 

vực trọng điểm để xảy ra vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Kiểm tra hoạt động của 

các chốt, trạm BVR; thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm không thể phát triển thành điểm nóng. 

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhân dân phát dọn thực bì phòng chống 

nguy cơ cháy rừng trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

người dân nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác PCCC rừng thong mùa khô 

2022-2023. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
  

Nơi nhận:                                             
- Như trên (t/h);        

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện (ph/th); 

- LĐ VP;        

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Vương 
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