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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 tăng cường công tác kiểm tra, 

chăm sóc diện tích rừng trồng năm 

2021, 2022 và dược liệu trên địa bàn  

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy; 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Trong thời gian qua, công tác trồng rừng trên địa bàn huyện đã được các đơn 

vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, người dân đã tích cực hưởng ứng, tham 

gia công tác trồng rừng và trồng cây phân tán. Việc thực hiện các chỉ tiêu về phát 

triển rừng qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, 

phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo mật độ cây trồng trên diện tích đã trồng năm 

2021, 2022; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ rừng và UBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai đầy đủ các biện pháp 

chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2021, 2022. Trong đó, tập trung triển khai công 

tác chăm sóc (làm cỏ, xử lý mối và vi sinh vật gây hại trên diện tích rừng trồng). 

Báo cáo kết quả thực hiện cụ thể về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện) trước ngày 05/11/2022 để biết, chỉ đạo xử lý kịp thời. 

- Chỉ đạo các tổ công tác của xã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tất cả diện 

tích rừng trồng năm 2021, 2022 trên địa bàn mình quản lý; kiểm tra tình hình mối gây 

hại trên cây trồng, mức độ gây hại, tỷ lệ cây bị gây hại. Vận động, hướng dẫn Nhân dân 

cách chăm sóc (làm cỏ, xử lý mối và vi sinh vật gây hại trên diện tích rừng trồng) đảm 

bảo quy trình, hiệu quả. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện trong theo dõi, 

diễn biến tình hình dịch bệnh trên diện tích rừng trồng; quan tâm hỗ trợ cho người 

dân về thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời 

các dịch bệnh trên cây trồng (nếu có) xảy ra tại địa bàn. 

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác giám sát của 

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện chỉ tiêu trồng rừng năm 2021, 

2022; trồng cây dược liệu tại địa bàn như: Công tác báo cáo, số liệu thực hiện chỉ 

tiêu cấp trên giao; đầy đủ thông tin liên quan (Bản đồ lô, khoảnh, TK, hộ dân trồng 

rừng...) để Đoàn kiểm tra thực địa diện tích rừng trồng (cụ thể do Đoàn giám sát 

chọn) và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến công tác trồng rừng năm 2021, 

2022 và cây dược liệu.  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện về kết quả triển khai công tác trồng rừng năm 2021, 2022 trên 

địa bàn. 
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* Tổng hợp báo cáo công tác chăm sóc (làm cỏ, xử lý mối và vi sinh vật gây 

hại trên diện tích rừng trồng) và công tác chuẩn bị phục vụ giám sát của Đoàn giám 

sát Thường trực HĐND tỉnh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện) trước ngày 05/11/2022 để biết, chỉ đạo xử lý kịp thời. 

2. Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon 

Rẫy: Tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý, chăm sóc rừng trồng 

do đơn vị tổ chức triển khai thực hiện năm 2021, 2022; chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để phục vụ công tác giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh 

theo kế hoạch; đồng thời quan tâm chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với 

địa phương, hướng dẫn Nhân dân cách chăm sóc (làm cỏ, xử lý mối và vi sinh vật gây 

hại trên diện tích rừng trồng) đảm bảo theo quy trình, kỹ thuật. 

 3. Hạt Kiểm lâm huyện: Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phát huy tinh 

thần trách nhiệm, tham mưu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công 

tác chăm sóc (làm cỏ, xử lý mối và vi sinh vật gây hại trên diện tích rừng trồng) và 

công tác chuẩn bị phục vụ giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh; 

đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng NN&PTNT huyện; UBND các xã, thị trấn 

trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung được chỉ đạo tại 

Văn bản này.  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Chủ trì, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện chỉ đạo này tại các địa phương, đơn vị 

liên quan; phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm 

sóc rừng trồng trên địa bàn, đặc biệt là công tác chăm sóc (làm cỏ, xử lý mối và vi sinh 

vật gây hại trên diện tích rừng trồng); kịp thời báo cáo UBND huyện xử lý đối với đơn 

vị, địa phương thực hiện thiếu trách nhiệm, không đảm bảo nội dung yêu cầu. 

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công 

tác chăm sóc rừng trồng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phòng trừ sâu bệnh 

hại, nhất là mối gây hại trên cây Bạch đàn. 

6. Các tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn của huyện theo Quyết định 

204/QĐ-UBND ngày 02/6/2022: Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ UBND 

các xã, thị trấn trong công tác truyên truyền, vận động Nhân dân triển khai đầy đủ 

các biện pháp chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2021, 2022. Trong đó, tập trung 

triển khai công tác chăm sóc (làm cỏ, xử lý mối và vi sinh vật gây hại trên diện tích 

rừng trồng). 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Như trên (th/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                              
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (t/h); 
- Đảng ủy các xã, thị trấn (biết, chỉ đạo); 

- Tổ công tác theo QĐ204 của UBND huyện; 
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                          

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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