
BỌ NÔNG N G H IỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT  TR1ÉW NỒNG THÔN Dộc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

Sổ: 8822 /BNN-TCLN Hù Nội. ngàv lồ  thủng ỉ 2  nâm 2020
V /v  tăng  c u ỡ n e  còng  lác  k iêm  Ira, x ư  
lý  vi phạm , chân chinh, nàng ca o  hiộu

qua quan  lỷ , bao vệ rừng

Kinh gửi: ủ y  ban nhân các tinh: Đắk Lak, Dầk N ông,
G ia Lai, Kon Tuni và Lâm Đổng.

Thực hiện chi dạo  cua Thu tướng Chinh phu N guyền Xuân Phúc về việc 
giao Bộ Nông nghiệp và Phát ư iên  nông thôn nghiên cửu xử  lý thông tin phan 
ánh cua Dài T iếng nói Việt Nam - v o v  về tinh trạng quản lý, bảo vệ rừng các 
tinh Tây N guyên, tại Vãn ban số 10340/V PCP-N N  ngày 10/12/2020, của Văn 
phòng Chỉnh Phú. Bộ N ông nghiệp và Phát trien  nỏniỉ thôn đề  nghị ủ y  ban nhân 
dân các tinh T ây  Nguyên khàn trương chi dạo  thực hiện các nội dung sau:

- Tỏ chức kiểm  tra. rả soát theo các nội dung vov phan ánh; cương quyết 
xử lý. kicm  đicm , làm  rõ  (rách nhiệm  cúa các tò chức, cả nhân thiều trách nhiệm , 
tiêp tay. buông long quản lý. không kịp thời phát hiện iic ..\ày  ra tìulỉ taạng phá 
rừng, lấn chiếm  dat rửng vả chc g iấu  số  liệu diện lích rừng bị mât.

- T ăng cường chi đạo. đôn tlỏc vả hướng dần chính quyên cơ sỡ  ticp lục thực 
hiện Nghị quyết sổ 71/N Ọ -C P ngày 08/8/2018 cua Chinh phủ về thực hiện Chi thị 
so I3-CT7TW ngày 12/01/2017 cua Ban Bi thư Trung ương Dam»: trong dó tập 
trung đẩy m ạnh việc phân công, phân cấp trách nhiệm  quan lỷ nhả nước vỏ rửng 
và tlâi lâm nghiệp, quy định rõ trách nhiệm  cùa người tlimiỉ đầu UBN D  các cắp. 
trách nhiệm  của các cơ  quan, đơn vị chức năng và chu rừng.

- Tâng cường công tác thanh tra, kicm  tra. kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xứ 
lý tinh trạng phủ rừng, xâm  hại rừng, các đối tượng mua bản, vận chuyên lâm sản 
trái pháp luật và chổng người thi hành công vụ, không đ ê  các vụ án ton tlọnu. 
kco dài; sớm  đưa ra truy tố. xét xữ  các vụ án đicn hinh tại m ột sổ  dịa phương 
trọng diêm  dê  rán đe, g iáo  dục, phỏng ngừa chung; đồng thời rả soái số liệu diện 
tích rim g bị mat và các dự  án sử  dụng đất lâm nghiệp không hiệu qua, có dấu 
hiệu vi phạm  nhằm  tham  m ưu, dè xuẳl cấp cỏ thấm  quyền có  biện pháp xử  lý.

- G iảm  sát chặt ch è  việc chuyên mục đích sư  dụng rừng, nhắt là việc 
chuyền đôi rirnii lự nhiên sang các m ục đích xây dựng  thuv điện, khai thác 
khoáng san. xây tlựniỉ các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch... kiên quyết đinh 
chi. thu hồi đẩ t đổi với các d ự  án cỏ  sai phạm , đồng thời xử  lý nghicm  m inh các 
tỏ chức, cá nhân vi phạm , thiểu trách nhiệm  tron« công tác quản lý bao vệ rừng 
tại địa phương.



- Nhanh chỏng triển khai thực hiện Quy hoạclì cấp tinh, trong đỏ cỏ nội 
dung quy hoạch lảm nghiệp, là cơ  sở  đế thực hiện việc g iao  hiện trạng rửng cho 
các chú àrnu (lúng theo thực tể, dam  bao quản lý chặt chè, sư  dụng hiệu qua tài 
ncuyỏn dắt đai và phù hợp quy hoạch lâm  nghiệp quốc gia.

- Bố trí sap xêp, ôn định dân cư  giải quyct (Jal san xuất, đât Ư. việc làm 
cho nguởi dân sống gần rừng và các van dẻ phát trien kinh tế xà hội khác liên 
quan đến rừng, đấi rừng. Tronu dỏ, thục hiện nghicm  N ghị quyết sổ  22/NỌ-CP 
ngày 01/3/2020 cua Chính phu về ổn định dãn di cư  ỉ ụ  do và quaji Jỷ, sứ dụng 
đất có nguản gốc từ nông, lâm trường, giãi quyết căn bủn rinh trạ iĩ^ đ ần  di cư  tự 
do trẽn địa bàn linh trước năm  2025.

- T iếp  tục trien khai thực hiện nghiêm  chi đạo  của Thú tưởng Chinh phú 
tại Thòng báo kết luận sổ 191/TB-VPCP ngày  22/7/2016 về kết luận cùa Thu 
tướng Chinh phu N guycn Xuân Phúc tại Hội nghị các giãi pháp khôi phục rùng 
bển vừng vùng Tây Nguyc’ii Ilham ứng phỏ với biến đồi khi hậu giai đoạn 2016 - 
2020 và các ván bán chi đạo khác của Chinh phủ, Thủ tưởng Chinh phu về tăng 
cường công lác bào vệ rìrnu khu vực Tây Nguyên.

Bộ N ông nghiệp vả Phát trien nông thôn đề nghị Uy ban nhân dán các linh 
Tây N guyên thực hiện các nội dung và báo cáo  kêt quà vổ Bộ N ông nghiệp và 
Phát trién nông thôn tnrớc ngày 31/12/2020 dê tòng hợp báo cáo Thú tướng 
Chinh phũ./.

Nơi nliận:
-  N hư irẽn;
- Thu tướng Chinh phu (đỏ ban cảo);
- Phó Thu tưửng Chinh phu Trinh Dinh Dũng (đè b
- IK» tnrimjj Nguyen Xuân Cưởng (đỏ báo cảo);
- Vãn phỏng Chính phu (dê báo cáo);
-  Đ ài T icng  nỏi VivM N am ;
- Sở  Nông nghiựp và PT N T  cạc linh Đấk Luk. Diik 
Gia Lai, Kon Tum vả Lâm IXmg (để T /H );
- Lưu: VT. TCLN.
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