
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC  Kon Rẫy, ngày       tháng      năm   

V/v triển khai thực hiện kết luận 
của Thường trực Tỉnh ủy tại 

Thông báo số 586-TB/TU ngày 

19 tháng 9 năm 2022 

   

        Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 
- Các đơn vị chủ rừng. 

 

Thực hiện Văn bản số 3151/UBND-KTTH ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại 
Thông báo số 586-TB/TU ngày 19 tháng 9 năm 2022 (có Thông báo kèm theo); 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, các đơn vị chủ rừng và 
UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

UBND tỉnh(1) và của UBND huyện(2); đồng thời tăng cường hơn nữa công tác 
quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý. Trong đó, nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của chủ rừng; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, truy quét, kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm 
Luật Lâm nghiệp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả xét xử các vụ án 

trong lĩnh vực lâm nghiệp để giáo dục, nâng cao ý thức của người dân trong việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. 

Người đứng đầu các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị 

chủ rừng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động quản 
lý, bảo vệ rừng, trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả hơn; 

trường hợp nếu còn tình trạng phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển 
lâm sản trái phép trên địa bàn quản lý nhưng không có sự ngăn chặn kịp thời thì 

người đứng đầu đơn vị, địa phương sẽ bị xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật. 

2. Từ nay trở đi, bên cạnh việc xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với các 

đối tượng phá rừng làm nương rẫy theo quy định của pháp luật thì cấp ủy, chính 
quyền địa phương và chủ rừng phải có biện pháp bắt buộc các đối tượng vi 

phạm trồng lại rừng trên phần diện tích bị phá, kinh phí thực hiện do các đơn vị 
chủ rừng tự chịu trách nhiệm và không sử dụng ngân sách nhà nước; đồng thời, 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quản lý đối với diện tích 
rừng trồng lại và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện. 

                                        
1 Tại Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22/12/2020. 
2 Tại Công văn số 1375/UBND-NC ngày 25/12/2020. 
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3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì theo dõi, 

giám sát việc thực hiện các nội dung tại Văn bản này; đồng thời, tổng hợp kết 
quả thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 
- Tòa án nhân dân huyện; 
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 
- Đảng uỷ các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo VP; 
- Lưu: VT, CV(NC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Võ Văn Lương 
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