
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1110/SNN-KL 

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, 

theo dõi, quản lý đối với diện tích rừng trồng 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:   Các Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng cơ sở. 

 

Để tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi và kịp thời có các biện pháp 

quản lý, bảo vệ tốt đối với diện tích rừng trồng bằng vốn ngân sách Nhà nước, 

rừng trồng thay thế và rừng trồng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu: 

1. Đối với diện tích rừng trồng bằng vốn ngân sách Nhà nước: 

Thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng trồng bằng vốn ngân 

sách Nhà nước đang quản lý, khi phát hiện rừng bị suy giảm mật độ hoặc bị tác 

động do các nguyên nhân khách quan hoặc nguyên nhân khác, phải kịp thời 

kiểm tra, xác định nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan (nếu rừng bị thiệt hại do nguyên nhân chủ quan). 

Việc kiểm tra, xác minh phải được thể hiện cụ thể bằng biên bản, nội dung xác 

định rõ vị trí, diện tích, loài cây, năm trồng, mật độ trồng, mật độ hiện tại, tình 

hình sinh trưởng, thời điểm rừng bị thiệt hại, nguyên nhân bị thiệt hại, ước tính 

giá trị thiệt hại, xác định trách nhiệm (nếu có). 

Đối với diện tích rừng bị thiệt hại còn đảm bảo tiêu chí rừng trồng: Đôn 

đốc các chủ hộ nhận khoán trồng, chăm sóc rừng khẩn trương khắc phục, tiến 

hành trồng dặm và có các biện pháp bảo vệ để rừng trồng đảm bảo chất lượng, 

mật độ theo quy định. 

Đối với diện tích rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả 

năng thành rừng: Kịp thời báo cáo, lập hồ sơ thanh lý theo đúng quy định tại 

Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý số tiền thu được từ thanh lý rừng 

trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng; đồng thời 

cung cấp đầy đủ các tài liệu về diễn biến quá trình rừng suy giảm chất lượng, 

mật độ, việc xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan,… để 

các ngành chức năng có cơ sở xem xét, giải quyết. 

2. Đối với diện tích rừng trồng thay thế, rừng trồng hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 03/2017/NQ-HĐND: 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các hộ gia đình 

thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ rừng theo đúng quy trình kỹ thuật và thực 

hiện nghiêm túc các nội dung theo hợp đồng đã ký với Ban Quản lý. 
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3. Giao Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các Ban 

Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng cơ sở khẩn trương thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (T/hiện); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- Chi cục Kiểm lâm;  
- Phòng KH-TC Sở;  
- Lưu: VT, SDPTR (Đăng).  
  
  
  
 Mai Thị Hoàn 
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