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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các Bộ, ngành, cấp uỷ 

Đảng và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp nhằm giữ vững và phát triển diện tích rừng hiện có, công tác quản lý, bảo 

vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp 

giảm cả về số vụ và diện tích rừng bị thiệt hại. Mặc dù vậy, tình trạng phá rừng, 

khai thác lâm sản trái pháp luật, cháy rừng vẫn diễn biến phức tạp tại một số khu 

vực thuộc các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đắk Nông,...  

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng 

phá rừng, cháy rừng và khai thác rừng trái pháp luật. Đồng thời, triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022, Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; 

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng năm 2023.  

2. Phân công trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả. 

Chỉ đạo các cơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân đội tăng cường phối hợp chặt 

chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa 

cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu 

cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống 

cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra 
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cháy lớn; khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân và đối 

tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

3. Giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Thực hiện phân công, 

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

người đứng đầu chính quyền các cấp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của 

pháp luật. Đấu tranh, truy quét các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, 

động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm về phá rừng, 

lấn chiếm đất rừng đã được lực lượng chức năng phát hiện và các cơ quan truyền 

thông phản ánh. 

4. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nhất là sử dụng gỗ 

rừng tự nhiên; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt 

động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước trên địa bàn.  

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ 

thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: 

kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi 

phát hiện cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0986.668.333 để phối 

hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.   

6. Bổ sung nguồn lực, đảm bảo chế độ chính sách, động viên kịp thời để 

lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách yên tâm công tác, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của địa 

phương. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP; 

- Lưu: VT, TCLN(KL). 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trị 
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