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Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Chủ đầu tư các dự án trồng cây Mắc ca. 

 

Thực hiện Công văn số 5505/BNN-TCLN ngày 19/8/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng và 

trồng cây phân tán năm 2022. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT  

Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư tiến hành thực hiện công tác chăm sóc 

rừng trồng, cây trồng phân tán và trồng mới cây Mắc ca; tổ chức kiểm tra kết 

quả nghiệm thu diện tích rừng trồng năm 2022 theo quy định; kịp thời hướng 

dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các huyện, 

thành phố, các doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm 

quyền để xem xét, chỉ đạo. Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

2. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, 

khuyến khích nhân dân tổ chức thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao 

tại Công văn số 1179/UBND-KTN ngày 06/5/2021 về việc triển khai thực hiện 

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam và Đề án “Trồng một tỷ cây xanh 

giai đoạn 2021-2025”. 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức rà soát, kiểm tra những diện tích rừng 

trồng mới, cây trồng phân tán năm 2022; đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân tham 

gia trồng rừng, trồng cây phân tán thực hiện trồng dặm và chăm sóc rừng trồng; 

thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, không 

để xảy ra tình trạng gia súc phá hoại rừng trồng; tổ chức nghiệm thu kết quả 

thực hiện trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022. 



2 

- Tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội hóa, chủ động cân đối, bố trí 

vốn ngân sách địa phương, kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án theo đúng 

quy định của pháp luật để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch của 

tỉnh đã đề ra. 

- Thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, phân công trách 

nhiệm cho các xã, phường, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong quá trình trồng, chăm 

sóc, quản lý bảo vệ rừng và cây xanh, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát 

triển tốt. 

3. Chủ đầu tư các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh 

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và kế 

hoạch đăng ký thực hiện trồng mới năm 2022 đối với từng dự án; tập trung tối 

đa các nguồn lực, có các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế 

hoạch trồng mới cây Mắc ca năm 2022 đã được UBND tỉnh giao; tổ chức chăm 

sóc, bảo vệ diện tích cây Mắc ca đã trồng đảm bảo đúng kỹ thuật. 

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp 

thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết tháo gỡ. Định kỳ hàng tháng 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp 

và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Doanh 

nghiệp trồng Mắc ca trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- U1, U2, U3, U4; 

- VP UBND tỉnh: V1, V3, CB; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, Kt9. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 
 

Hà Trọng Hải 
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