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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

       Điện Biên, ngày       tháng 4 năm 2020 

        

                        Kính gửi: 

- Các Phòng: Tổ chức - Cán bộ; Kế hoạch -Tài chính Sở; 

- Các Chi cục: Lâm nghiệp, Kiểm lâm; 

- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; 

- Các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ. 

 

Thực hiện Công văn số 726/UBND-KTN ngày 17/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê rừng đặc dụng, phòng hộ. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện như sau: 

1. Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng đặc 

dụng, phòng hộ tham mưu cho Sở kiện toàn tổ chức Kiểm lâm và Lực lượng 

chuyên trách bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng trong Đề án kiện toàn tổ 

chức các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo 

hoạt động Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có hiệu quả theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; thời gian hoàn 

thành trình UBND tỉnh thông qua trong Quý IV năm 2020. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp hướng dẫn 

các đơn vị, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt đối với các dự 

án đầu tư thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 và hàng năm. 

3. Chi cục Lâm nghiệp 

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn các Ban quản lý rừng và cơ 

quan quản lý ở địa phương rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, trình 

cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cắm mốc giới lâm 

phận được giao; thời gian hoàn thành trình Sở ban hành hướng dẫn trước ngày 

30/5/2020; 

- Chủ trì tham mưu cho Sở ban hành văn bản đôn đốc các Ban quản lý 

rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật Lâm 
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nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; thời gian hoàn thành trình Sở ban hành văn bản 

trước ngày 30/4/2020; 

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 của các Ban quản lý rừng; thời gian hoàn thành trong 

năm 2020; 

- Tham mưu hướng dẫn, đốn đốc các chủ đầu tư dự án có chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đến trồng 

rừng thay thế, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định; thực hiện theo 

nhiệm vụ thường xuyên của Chi cục.  

4. Chi cục Kiểm lâm 

- Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm về lâm nghiệp; thời gian 

hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành văn bản trước ngày 30/4/2020; 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở tham mưu cho Sở kiện toàn tổ 

chức Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, đảm bảo hoạt động 

Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có hiệu quả theo Nghị định 

số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; thời gian hoàn thành trong 

Quý IV năm 2020; 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp và các cơ quan liên quan tham 

mưu cho Sở ban hành văn bản hướng dẫn các Ban quản lý rừng và cơ quan quản 

lý ở địa phương rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, trình cấp có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cắm mốc giới lâm phận 

được giao; thời gian hoàn thành trình Sở ban hành hướng dẫn trước ngày 

30/5/2020; 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Chi cục xây dựng kế hoạch công tác 

tháng, quý, năm về chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; xử lý 

nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; 

kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Luật 

Lâm nghiệp; lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, chiếm, sử 

dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trái pháp luật chuyển cấp có quyền xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định về đất đai; thực hiện theo nhiệm vụ 

thường xuyên của Chi cục; 

 - Chủ trì, phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp tham mưu cho Sở thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-
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2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các Ban quản lý rừng; thời gian hoàn thành  

trong năm 2020; 

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo Sở kết quả của các Phòng, 

đơn vị được Sở giao thực hiện nhiệm vụ trong Công văn này. 

5. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  

Chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và các 

Phòng, đơn vị có liên quan tham mưu cho Sở xây dựng phương án tăng cường 

các dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn thu ổn 

định để đầu tư lại cho công tác quản lý bảo vệ rừng và chủ trương tự chủ của các 

Ban quản lý rừng; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2020. 

6. Các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ   

- Khẩn trương xây dựng, gửi Sở thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt 

Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thời gian hoàn 

thành trong năm 2020; 

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, quản lý đất đai 

và tổ chức du kịch sinh thái trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của pháp 

luật về Lâm nghiệp; thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên của Ban; 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở, Chi cục Kiểm lâm tham mưu 

cho Sở kiện toàn tổ chức Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, 

đảm bảo hoạt động Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có hiệu 

quả theo Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; thời 

gian hoàn thành trong Quý IV năm 2020; 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra xử lý nghiêm minh 

những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ trái pháp 

luật trên địa bàn quản lý; thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên của Ban; 

- Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan 

hoàn thiện trình tự, thủ tục xin giao bổ sung diện tích rừng và đất lâm nghiệp 

theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát hoàn thiện thủ tục 

giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cắm mốc giới 

lâm phận đối với diện tích đã được giao quản lý; thời gian hoàn thành trong quý 

IV năm 2020; 

- Phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tham mưu cho Sở xây dựng 

phương án tăng cường các dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật 

nhằm tạo nguồn thu ổn định để đầu tư lại cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và 
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chủ trương tự chủ của các Ban quản lý rừng; thời gian hoàn thành trước ngày 

30/6/2020 

- Riêng đối với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé hoàn 

thiện Phương án quản lý rừng bền vững sau khi kết thúc nhiệm vụ điều tra, đánh 

giá thực trạng hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học; đề xuất các giải pháp bảo tồn 

đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững tại Khu bảo thiên nhiên Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá hệ sinh 

thái rừng Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tiếp tục thực hiện 

quản lý Khu bảo tồn theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Nhận được Công văn này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu 

cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đồng chí Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, CCKL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Văn Thượng 
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