
Phụ lục: 

NHIỆM VỤ CỦA KIỂM LÂM ĐỊA BÀN 

(Kèm theo văn bản số          /KL-XDLL ngày       /01/2021 của Cục Kiểm lâm) 

 

 Điều 1. Kiểm lâm địa bàn 

Kiểm lâm địa bàn thuộc biên chế của Chi cục Kiểm lâm hoặc Hạt Kiểm 

lâm cấp huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ (sau 

đây gọi chung là Hạt Kiểm lâm) được phân công về công tác tại địa bàn xã, 

phường, thị trấn có rừng (sau đây gọi chung là cấp xã). Kiểm lâm địa bàn chịu 

sự quản lý, chỉ đạo của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn 

 1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách 

nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn được giao phụ trách: 

 a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, 

chương trình, đề án của trung ương và địa phương về lâm nghiệp trên địa bàn; 

 b) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án về 

quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phát triển rừng, sử 

dụng rừng; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, xử lý vi phạm theo 

thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; 

c) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo 

rừng; hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

bảo vệ rừng; xây dựng các tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy 

và chữa cháy rừng; 

d) Tổ chức, phối hợp, chỉ huy các lực lượng trên địa bàn kiểm tra, ngăn 

chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy 

rừng; 

 đ) Tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi Nhà 

nước chưa giao, chưa cho thuê; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động về quản lý, bảo 

vệ rừng của chủ rừng trên địa bàn. 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao: 

 a) Nắm tình hình về quản lý rừng, bảo vệ rừng, việc tổ chức thực hiện 

trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn được giao phụ trách; 

kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý rừng, bảo vệ rừng của chủ rừng trên địa 

bàn; 
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 b) Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên 

địa bàn; xử lý vi phạm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; 

 c) Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất lâm nghiệp theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; thực hiện việc quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản;  

 d) Thu thập thông tin, báo cáo thống kê về lâm nghiệp trên địa bàn; 

đ) Kịp thời báo cáo với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã về tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, các vụ việc phức 

tạp,  vượt thẩm quyền giải quyết; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do người có thẩm quyền giao. 

Điều 3. Quản lý hoạt động của Kiểm lâm địa bàn 

 1. Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh chỉ đạo hoạt động về Kiểm lâm địa bàn; xây 

dựng đề án bố trí Kiểm lâm địa bàn, quy chế làm việc của Kiểm lâm địa bàn và 

tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

 2. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quyết định phân công công tác và trực tiếp 

quản lý, chỉ đạo hoạt động của Kiểm lâm địa bàn. Quyết định phân công Kiểm 

lâm địa bàn được gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Kiểm lâm địa bàn công tác 

để phối hợp thực hiện. 

 3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm giám sát hoạt động của Kiểm lâm địa bàn; chỉ đạo các lực lượng, đơn 

vị trên địa bàn phối hợp với Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện 

thuận lợi giúp Kiểm lâm địa bàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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