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V/v tăng cường công tác quản
lý, bảo vệ, nâng cao tính
phòng hộ của rừng

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố.

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa
bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hết năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng
toàn tỉnh đạt 62,43%, tính phòng hộ của rừng ngày một nâng cao, đa dạng hệ sinh
thái rừng được cải thiện, xuất hiện nhiều mô hình cộng đồng dân cư tự giác tham
gia quản lý, bảo vệ rừng mang lại hiệu quả. Tuy nhiên thời gian gần đây qua theo
dõi, chỉ đạo, nắm thông tin thấy rằng công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung,
quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ nói riêng có nơi còn buông lỏng, để xảy ra sai
phạm làm mất rừng, các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp, chuyển mục đích trái
phép, tranh chấp đất rừng chưa được phát hiện, ngăn chặn triệt để, có xu hướng
gia tăng về mức độ.
Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển bền vững rừng
đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 1788/CTBNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng
thời để tổ chức có hiệu quả Đề án rà soát điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh
Lạng Sơn đến năm 2030 theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020,
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập
trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Khẩn trương tổ chức công bố, bàn giao sản phẩm Đề án rà soát điều chỉnh
ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến các đơn vị để tổ chức thực hiện. Triển
khai việc cắm mốc ranh giới ba loại rừng trên bản đồ và ngoài thực địa, đưa rừng
vào quản lý, bảo vệ ổn định theo quy chế từng loại rừng.
- Tiếp tục rà soát bố trí lực lượng kiểm lâm hợp lý, khẩn trương đưa bộ
máy tổ chức của Ban quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh
thành lập tại Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 đi vào hoạt động ổn
định; rà soát củng cố lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn bảo đảm
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo đúng
quy định của pháp luật.
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- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng, lực
lượng bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra rừng, tổ chức các đợt truy quét
trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm những
trường hợp chặt phá rừng, khai thác rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái
pháp luật.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn
trương triển khai xây dựng phương án giao đất gắn với giao rừng, rà soát, chỉnh
lý biến động đất đai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các chủ rừng;
tiến hành các thủ tục thu hồi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với
những diện tích có thay đổi về mục đích sử dụng đất rừng theo kết quả rà soát
điều chỉnh ba loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, UBND
các huyện, thành phố rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, trình cấp có
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ theo quy định.
3. UBND các huyện, thành phố
- Khẩn trương tổ chức tiếp nhận sản phẩm Đề án rà soát điều chỉnh ranh
giới ba loại rừng từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai xây dựng
kế hoạch thực hiện mang lại hiệu quả, phát huy tiềm năng, thế mạnh của rừng,
đất rừng trên địa bàn.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền đến người dân và các tổ
chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật; triển khai
quyết liệt các biện pháp chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và những tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm.
- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng bảo
đảm thực hiện đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật
hiện hành; xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng không đúng mục đích; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm
đất rừng trên địa bàn quản lý.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân, UBND các huyện,
thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, VHTT&DL;
- Công an tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).
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