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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Trong thời gian qua công tác quản lý bảo vệ rừng được các địa phương quan 

tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, số vụ vi phạm và diện 

tích rừng bị thiệt hại giảm theo từng năm. Tuy nhiên, ở một số nơi tình trạng vi 

phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn ra, nhất là thời điểm trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán, các đối tượng thường vào rừng tự nhiên khai thác trái pháp 

luật các loài thực vật rừng, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm để buôn bán, 

sử dụng vào dịp lễ Tết; từ đó gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và bảo tồn thiên nhiên. Để ngăn chặn 

có hiệu quả tình trạng nêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai 

các nội dung sau: 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công 

tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Văn bản số 50/BNN-TCLN 

ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện 

Chỉ thị số 45/CT-TTg về Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công 

tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. 

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên 

địa bàn về việc bảo tồn các nguồn gen thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; không 

khai thác, vận chuyển, mua, bán và sử dụng các loài thực vật rừng, đặc hữu, nguy 

cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ rừng tự nhiên để trưng bày làm cây cảnh.  

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh 

và huyện xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm kiểm tra, truy quét và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là trong dịp diễn ra các 

sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan, 

Kiểm lâm sở tại, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị chủ rừng tăng cường các biện 

pháp quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn các đối tượng vi phạm về khai thác, 

vận chuyển, mua, bán, sử dụng lâm sản trái pháp luật trên địa bàn quản lý, đặc biệt 

là các loài thực vật rừng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên; tổ chức lực lượng tăng 

cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tại các khu vực rừng giáp ranh, 

khu vực biên giới, ga tàu, bến xe, chợ, điểm du lịch để kịp thời phát hiện, xử lý 
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nghiêm vi phạm; rà soát, bố trí các trạm, chốt ở khu vực xung yếu, tổ chức tuần tra, 

bảo vệ nghiêm ngặt các quần thể thực vật quý, hiếm trong thời gian cao điểm. 

Đây là nội dung quan trọng, cấp thiết. Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo); 

- Thứ trưởng TT. Hà Công Tuấn (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Lưu: VT, KL. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trị 
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