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Kính gửi:  

- Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

  Tài nguyên - Môi trường; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn. 

 
Thực hiện Văn bản số 8548/UBND-LN3 ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc tập trung thực hiện các nội dung Kế hoạch số 119/KH-UBND 

ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản nói trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, rà soát, tham mưu đề xuất hỗ trợ 

hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được 

Nhà nước giao đất, giao rừng, nhằm liên kết các hộ sản xuất, tạo các vùng sản 

xuất nguyên liệu tập trung, thâm canh, gỗ lớn phục vụ cho chế biến tinh sâu, tiến 

tới cấp chứng chỉ rừng (FSC, PEFC), xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp. 

2. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm tham mưu 

UBND huyện rà soát diện tích đất rừng do UBND cấp xã quản lý, các chủ rừng 

là tổ chức, các dự án sản xuất không hiệu quả để có giải pháp quản lý phù hợp, 

nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của rừng và đất rừng. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền, phổ biến đến các hộ gia đình, cá nhân được giao đất, giao 

rừng trên địa bàn, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT rà soát, tham mưu 

đề xuất hỗ trợ hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác đối với các hộ gia đình, cá 

nhân đã được Nhà nước giao đất, giao rừng, nhằm liên kết các hộ sản xuất, tạo 

các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, thâm canh, gỗ lớn phục vụ cho chế biến 
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tinh sâu, tiến tới cấp chứng chỉ rừng (FSC, PEFC), xây dựng các mô hình nông 

lâm kết hợp. 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan soát xét việc giao đất 

chồng lấn, các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn, tập trung xử 

lý hoặc tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế (nếu có). 

4. Hạt Kiểm lâm huyện 

- Tập trung đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Hồng Lĩnh và các đơn vị chủ rừng khác khẩn trương hoàn thành việc xây dựng 

Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 - 2030 trình cấp có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

- Phối hợp với các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, chủ 

rừng soát xét việc giao đất chồng lấn, các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất rừng 

trên địa bàn huyện tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế (nếu có). 

5. Các đơn vị chủ rừng là tổ chức 

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án 

quản lý rừng bền vững trên lâm phần được giao quản lý theo đúng quy định tại 

Điều 27, Luật Lâm nghiệp 2017 và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành liên quan soát xét 

việc giao đất chồng lấn, các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trên lâm 

phần được giao quản lý để tham mưu, đề xuất xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn 

chế (nếu có). 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ CTMTPTLNBV huyện; 

- Chánh, PVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, KL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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