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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp ngày 6 tháng 12 năm 2020 

 
Ngày 06/12/2020, UBND huyện tổ chức họp bàn các giải pháp quản lý, bảo 

vệ, phát triển rừng và PCCCR mùa khô năm 2020-2021 dưới sự chủ trì của đồng 
chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự họp có đại diện lãnh đạo các 
cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Nông nghiệp và PTNT, Tài 
nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản 
lý rừng phòng hộ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển 
rừng và PCCCR mùa khô năm 2020-2021, ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

 1. Công tác bảo vệ rừng, PCCCR 

 - Hạt kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện và UBND các xã, thị trấn 
thường xuyên tuyên tuyền, thông tin trên loa không dây và xe lưu động các nội 
dung về bảo vệ rừng, PCCCR, các mức xử phạt vi phạm theo quy định của Luật 
Lâm nghiệp và các quy định của Nhà nước để Nhân dân biết và thực hiện.  

- UBND các xã, thị trấn: 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa 
bàn, tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc 
PCCCR, hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng các quy định về phát đốt nương 
trong mùa khô hanh. Các hộ phát, đốt nương phải đăng ký với Bản và UBND xã 
trước khi phát, đốt nương. 

Chỉ đạo UBMTTQ và các đoàn thể tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp 
Bản, Tổ dân phố; hướng dẫn các Bản, Tổ dân phố xây dựng Kế hoạch tuần tra, 
canh gác bảo vệ rừng, thành lập Tổ chuyên trách Bản. Thường xuyên tu sửa đường 
băng cản lửa, chốt gác rừng. 

- Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND 
các xã, thị trấn rà soát, thống kê các vị trí, diện tích rừng bị xâm lấn, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo UBND 
huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 15 hàng tháng.  

 2. Công tác thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND các xã, thị trấn giao danh giới, mốc 
giới cho bên nhận khoán, đảm bảo khu vực, vị trí phù hợp với từng Bản. Hoàn 
thiện Phương án chi trả DVMTR năm 2020 để kịp thời tạm ứng 60% dự toán tiền 
chi trả DVMTR năm 2020 để chi trả cho Nhân dân trước Tết Nguyên đán 2021. 

- UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các Bản thống nhất mức thu tiền trích lại 
từ tiền chi trả DVMTR đảm bảo công khai, minh bạch; xây dựng dự toán chi cho 
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công tác bảo vệ rừng, PCCCR, công khai lấy ý kiến Bản trong tháng 12/2020. 
Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện trong công tác chi trả tiền 
DVMTR cho Nhân dân. 

3. Công tác trồng rừng, chăm sóc rừng trồng năm 2021 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối 
hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, thường xuyên đôn đốc 
Nhân dân thực hiện trồng, chăm sóc rừng trồng đảm bảo đúng theo kỹ thuật, diện 
tích, thời vụ; thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng, tiến độ chăm sóc rừng 
trồng, hướng dẫn các hộ gia đình chăm sóc, xới vun gốc, bón phân diện tích trồng 
rừng các năm. Đặc biệt kỹ thuật tỉa cành, thu hoạch lá cây Quế. 

- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đôn 
đốc Nhân dân thực hiện trồng, chăm sóc rừng trồng đảm bảo đúng theo kỹ thuật, 
diện tích, thời vụ; tăng cường quản lý đàn gia súc, không để tình trạng thả rông 
gia súc phá hoại cây trồng. 

 4. Công tác điều tra hiện trạng rừng, diễn biến rừng 

 - Hạt Kiểm lâm huyện khẩn trương hoàn thiện diễn biến rừng năm 2020 đảm 
bảo phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng, phục vụ cho công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021.  

 - UBND các xã, thị trấn phối hợp với Hạt kiểm lâm, Ban QLRPH huyện rà 
soát, nắm rõ diện tích rừng quản lý, tuyên truyền đến các hộ gia đình các quy định 
về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, 
bên nhận khoán; chia diện tích cho các Bản phù hợp về vị trí, diện tích để quản lý, 
bảo vệ rừng. 

 5. Nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 

Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp 
và PTNT, UBND các xã, thị trấn xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán thực 
hiện trồng rừng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 xong trước ngày 30/01/2021.  

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng 
phòng hộ, Hạt kiểm lâm và UBND các xã, thị trấn tham mưu xây dựng loài cây 
trồng rừng gỗ lớn trình Sở Nông nghiệp và PTNT xong trước ngày 30/01/2021 để 
bổ sung danh mục loài cây. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp 
ngày 6 tháng 12 năm 2020. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-
UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 
trấn biết, thực hiện./.  

Nơi nhận:                                 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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