
 

 

  

 

Kính gửi:   

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5395/BNN-TCLN ngày 16/8/2022 của Bộ Nông  

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấn chỉnh công tác theo dõi diễn biến 

rừng, công bố hiện trạng rừng năm 2021. 

Để công tác theo dõi diễn biến rừng, công bố hiện trạng rừng năm 2022 và 

những năm tiếp theo được tổ chức, triển khai, thực hiện kịp thời, chính xác, đúng 

tiến độ và đảm bảo quy trình kỹ thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tổ chức thực hiện theo dõi diễn biến rừng hằng năm theo đúng quy định 

tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi 

diễn biến rừng. 

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai, hướng dẫn chuyên môn theo 

dõi diễn biến rừng cho Hạt Kiểm lâm cấp huyện và các chủ rừng. Chỉ đạo các 

Hạt Kiểm lâm chủ động tiếp nhận, rà soát và xử lý các thông tin về biến động 

rừng từ các tổ chức cá nhân, đồng thời tăng cường sử dụng ảnh viễn thám (ứng 

dụng Cảnh báo mất rừng trên trang thông tin điện tử của Cục Kiểm lâm hoặc các 

ứng dụng xử lý ảnh viễn thám khác) để phát hiện sớm các vị trí có thể có biến 

động rừng tại địa phương; thực hiện kiểm tra ngoài thực địa tại các vị trí nghi 

ngờ có biến động để cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng. 

Trường hợp kiểm tra ngoài thực địa phát hiện có biến động mất rừng phải 

tiến hành lập hồ sơ điều tra, xác minh xử lý theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp file bản đồ số đã cấp đất cho các tổ 

chức, cá nhân trong quy hoạch lâm nghiệp cho Hạt Kiểm lâm các huyện, thành 

phố để cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng thống 

nhất số liệu diễn biến rừng để phục vụ các công việc liên quan theo quy định. 
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3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối 

nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn 

toàn tỉnh trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định để tổ chức thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Lâm nghiệp và 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. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi diễn biến rừng 

đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kịp thời 

chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác theo dõi diễn biến rừng; xử 

lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng mà không kịp thời 

cập nhật theo dõi, báo cáo biến động các loại đất, loại rừng trên diện tích được 

giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý 

nhà nước về lâm nghiệp quy định tại Điều 102, Luật Lâm nghiệp; yêu cầu chủ 

rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư có trách nhiệm báo cáo cho kiểm lâm địa 

bàn về biến động diện tích loại đất, loại rừng được quản lý; phê duyệt và công 

bố hiện trạng rừng hàng năm trên địa bàn quản lý. 

Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Giám đốc các Sở, 

ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- U1, U2, U3, U4; 

- VP UBND tỉnh: V1, V3, CB; 

- Lưu: VT, KT1. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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