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CHỈ THỊ  

Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và  

đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
 

Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp 
được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và sự vào cuộc quyết 
liệt của các cơ quan chức năng, đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ rừng; 
nhiều vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng 
phát phá rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng để trồng rừng kinh tế, cháy rừng, 
khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép còn xảy ra ở một số địa 
phương trên địa bàn tỉnh tạo thành điểm nóng gây dư luận không tốt, các vụ việc 
tập trung chủ yếu tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam. 

Nguyên nhân của tình trạng trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó 
nguyên nhân chủ quan là chính bởi chưa làm tốt công tác tuyên truyền, ngoài ra 
sự nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã, người 
dân, đặc biệt là chủ rừng về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng còn 
hạn chế, chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, vì lợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi 
trọng phát triển bền vững; một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa quan 
tâm, chỉ đạo sát sao, còn có biểu hiện buông lỏng quản lý; công tác phối hợp 
giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh, ngăn ngừa vi phạm chưa được 
thường xuyên, thiếu chặt chẽ; công tác tham mưu trong quản lý và xử lý, giải 
quyết các trường hợp vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, không đủ tính răn đe. 

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; ngăn 
chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch 3 loại 
rừng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg 
ngày 17/02/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

- Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các 
ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ rừng 
thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong quản lý bảo vệ, phát triển 
rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng 
tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện xác định cụ thể 
đối tượng, diện tích rừng tự nhiên cần tập trung bảo vệ để tham mưu cho UBND 
tỉnh bố trí đủ kinh phí khoán bảo vệ hàng năm. 
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- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm: 

+ Tham mưu cho chính quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, 
chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường 
tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật 
đối với các trường hợp chặt phá, lấn, chiếm, khai thác rừng trái phép, tự ý 
chuyển đổi loại rừng; quản lý chặt chẽ việc xác định nguồn gốc lâm sản theo 
đúng quy định. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự 
nhiên hiện có; bảo vệ nghiêm ngặt đối với diện tích các khu rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ. 

+ Bố trí lực lượng Kiểm lâm tăng cường về tuyến xã; thường xuyên tuần 
tra, kiểm tra khu rừng trọng điểm, giáp ranh có diễn biến phức tạp (lấn chiếm, phá 
rừng tự nhiên, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sai mục đích, khai thác, vận 
chuyển lâm sản trái pháp luật) để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi 
phạm ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

+ Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 
nhằm giảm thiểu số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra, đặc biệt trên 
dãy núi Nham Biền; tổng hợp dự báo cháy rừng, kịp thời thông tin cảnh báo 
cháy rừng tới các địa phương; huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. 

+ Tăng cường trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm, bố trí cán bộ Kiểm 
lâm có trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt về phụ trách các địa bàn trọng điểm 
thường xảy ra tình trạng lấn chiếm, đốt, phá rừng tự nhiên. Kiên quyết xử lý 
những tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là những cán bộ kiểm lâm thiếu trách 
nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
và phát triển rừng. 

2. Công an tỉnh: Thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn 
bản số 1676/UBND-NN ngày 20/4/2022 về việc tăng cường các biện pháp nhằm 
ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, 
tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra các vụ vi phạm nghiêm 
trọng có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; sớm khởi tố vụ án, 
bị can để truy tố trước pháp luật đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, đồng 
thời phát huy tính giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tranh 
chấp đất rừng của các công ty lâm nghiệp và sớm hoàn thành việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, phòng Tài nguyên và Môi trường các 
huyện, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về đất đai; có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các 
trường hợp vi phạm về lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng trái quy định và sử 
dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 

việc thu hồi rừng đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với trình tự thủ tục thu hồi đất 
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và thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp vi phạm 

nghiêm trọng quy định của pháp luật về lâm nghiệp được quy định tại Điều 22 

Luật Lâm nghiệp và Điều 43 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

4. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tham mưu cho UBND tỉnh cân đối ngân sách, hàng năm cấp đủ kinh phí 

cho công tác bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn và kinh phí phòng cháy, chữa 

cháy rừng theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước đã ban hành. 

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan: Theo chức năng, nhiệm 

vụ, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 

thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. 

6. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản 
lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 12/KH-

UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 249-

NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, địa phương trong thời gian qua. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối 

với tập thể, cá nhân để tình trạng chặt phá rừng tự nhiên xảy ra trên địa bàn quản 

lý nhưng không phát hiện, báo cáo, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, theo đúng tinh 
thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 249-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; các chính sách pháp 

luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong 

công tác quản lý bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú tới 

người dân, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trong công tác 

quản lý bảo vệ rừng, không tự ý chặt phá rừng để trồng rừng kinh tế; tích cực tố 
giác hành vi vi phạm đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND cấp xã khẩn trương 

khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh thiết lập hồ sơ, khởi tố vụ án hình 

sự (nếu đủ căn cứ) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vụ 

chặt phá rừng, cháy rừng diễn ra trong thời gian qua; đảm bảo tính răn đe phòng 

ngừa vi phạm trong nhân dân. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch 3 loại rừng đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 và Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

- Đối với diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã giao cho các hộ gia 

đình quản lý, bảo vệ đang sinh trưởng phát triển đưa vào kế hoạch bảo vệ rừng; 
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đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo khuyến khích áp dụng biện pháp khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng. Nghiêm cấm việc chuyển đổi rừng tự 

nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế. Kiên quyết thu hồi rừng thống nhất, 

đồng bộ gắn với thu hồi đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai 

đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng pháp luật về Lâm nghiệp theo 

quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND cấp xã có rừng tăng cường 

kiểm tra, quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; nắm 

bắt, ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở tình trạng chặt phá rừng trái phép, tự 

ý chuyển loại rừng sang mục đích khác, lấn chiếm đất rừng của các công ty lâm 

nghiệp; giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất rừng ở địa phương không 

được để kéo dài. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật, nhất là đối với cán bộ, đảng viên vi phạm hoặc để người 

thân có hành vi chặt, phá rừng tự nhiên trái phép, lấn chiếm đất rừng, sử dụng 

đất lâm nghiệp sai mục đích. 

- Chỉ đạo rà soát lại tình hình quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo 

thực tế; có biện pháp quản lý nhằm hạn chế tình trạng mua, bán, chuyển nhượng 

đất rừng trái phép; xử lý trách nhiệm đối với các chủ rừng không thực hiện các 

biện pháp bảo vệ rừng để xảy ra phá rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái pháp 

luật trên diện tích được giao quản lý. 

- Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng, giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật, cháy 

rừng nghiêm trọng, kéo dài mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của 

mình không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, thì 

lãnh đạo địa phương đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo 

quy định của pháp luật. 

7. Chủ rừng là tổ chức 

- Các chủ rừng là tổ chức với vai trò phải chịu trách nhiệm chính và 

trước tiên trong quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp đối với diện tích được 

giao, cho thuê; phải khẩn trương kiện toàn lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

đảm bảo đủ mạnh về cả số lượng và chất lượng để nâng cao hiệu quả trong 

công tác bảo vệ rừng và PCCCR; bố trí tập trung lực lượng cho các địa bàn xảy 

ra tình trạng phá rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng, bảo vệ giữ 

nguyên hiện trạng diện tích bị phát, phá, để tái sinh rừng tự nhiên; không được 

để các đối tượng lợi dụng lén lút đốt dọn hiện trường, trồng cây trái phép vào 

diện tích bị phát, phá; gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý; đồng thời phải 

bị xem xét xử lý trách nhiệm nếu để các đối tượng lợi dụng đốt dọn, trồng cây 

trái phép. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan 

chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp 

trong diện tích được giao, quản lý ngay từ khi vụ việc mới phát sinh.  



5 

- Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực các sự việc liên quan đến 

công tác bảo vệ rừng, chặt phá rừng, cháy rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản 

trái pháp luật về UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

có biện pháp chỉ đạo, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Riêng đối với các vụ phá rừng, 

cháy rừng phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngay trong ngày theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ 

trưởng các Sở, ngành liên quan và chủ rừng là tổ chức nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Kiểm lâm; 
- Các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng; 

- Các Công ty lâm nghiệp; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 
+ LĐVP, TH, KTN, TN, TKCT; 

+ Lưu: VT, NN Thăng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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