
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

V/v cập nhật, theo dõi diễn biến 

rừng và báo cáo tình hình diễn 

biến rừng trên địa bàn năm 2022 

 

 

     Kính gửi:  

     - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc(1); 

     - Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Các đơn vị Chủ rừng trên địa bàn huyện. 
             

Để công tác cập nhật, theo dõi diễn biến rừng và báo cáo tình hình diễn 

biến rừng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn nói chung 

và công tác quản lý BV&PTR nói riêng. UBND huyện Kon Rẫy yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn; Hạt Kiểm lâm 

và các đơn vị Chủ rừng tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ 

theo dõi diễn biến rừng, báo cáo tình hình diễn biến rừng trên địa bàn và lâm 

phần quản lý về UBND huyện (qua Hạt Kiểm lâm huyện) trước ngày 

10/12/2022 để tổng hợp, công bố hiện trạng rừng hằng năm theo đúng quy định 

tại khoản 4 Điều 33 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi 

diễn biến rừng (có Mẫu báo cáo theo kèm theo).  

* Hồ sơ kèm theo báo cáo gồm: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (trồng rừng, khai 

thác rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng,...); các Quyết định thu hồi, 

chuyển đổi mục đích dử dụng rừng, đất rừng, file bản đồ...Riêng Đối với diện 

tích rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư kinh phí để trồng 

(không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước), đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ 

chức kiểm tra, thống kê, xác định vị trí, đo vẽ diện tích rừng trồng (file bản đồ) 

nằm trong ranh giới quy hoạch 03 loại rừng (có biểu mẫu kèm theo).  

2. Chủ động tiếp nhận, rà soát và xử lý các thông tin về biến động rừng từ 

các tổ chức, cá nhân để phát hiện sớm các vị trí có thể có biến động rừng tại địa 

phương và lâm phần quản lý; thực hiện kiểm tra ngoài thực địa tại các vị trí nghi 

ngờ có biến động rừng, tổng hợp báo cáo gửi về UBND huyện (qua Hạt Kiểm 

lâm huyện) trước ngày 20 hằng tháng để kiểm tra, xác minh và cập nhập vào 

cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng theo quy định. 

                                           
(1)  Gồm: Phòng NN&PTNT huyện; Phòng TN-MT huyện; Phòng TC-KH huyện; Ban Quản lý ĐTXD huyện... 
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* Nếu không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc cập nhật, theo dõi diễn 

biến rừng, báo cáo tình hình diễn biến rừng trên địa bàn và lâm phần quản lý để 

phát sinh các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 

hội trên địa bàn nói chung và công tác quản lý BV&PTR nói riêng thì Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện. 

3. Giao Hạt kiểm lâm huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện đôn đốc thực hiện chỉ đạo này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với 

đơn vị, địa phương liên quan triển khai công tác theo dõi diễn biến rừng và báo 

cáo tình hình diễn biến rừng trên địa bàn theo đúng quy định. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan 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; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN          

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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