
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TH Ia H’Drai, ngày       tháng  01 năm 2021    
Về việc tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và trồng 

rừng trên địa bàn  
 

 

    Kính gửi: 

- Các Phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội   

huyện; 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 

265/UBND-NNTN ngày 21/01/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các Phòng, ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai và các đơn vị có liên quan 

trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm 

các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; trọng tâm là Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 

05/5/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của 

Ban Bí thư Trung ương "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tỉnh, Thông báo số 364/TB-UBND 

ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển 

khai nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

08/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh về công tác 

quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua(1). 

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không sử dụng, trưng bày sản 

phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng tự nhiên. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các hoạt 

động: khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực vật rừng khai 

                                              
(1)Công văn số 1357/UBND-TH ngày 07/10/2020 về việc triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bì thư Tỉnh ủy tại 

buổi làm việc với Đảng ủy xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; Thông báo số 42/TB-UBND  ngày 22/10/2020 về ý kiến của đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2020, tổng kết 

phương án tăng cường PLBVR và PCCCR giai đoạn 2016-2020; Công văn số 442/UBND-TH ngày 05/4/2020 về việc tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý các vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Công văn số 

734/UBND-TH ngày 02/6/2020 về việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; Công 

văn số 1357/UBND-TH ngày 07/10/2020 về việc triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bì thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc 

với Đảng ủy xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai…  



 

 

thác trái pháp luật từ rừng tự nhiên; săn, bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 

động vật rừng trái pháp luật,… trong dịp Tết Nguyên đán 2021. 

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã khẩn 

trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức thực 

hiện tốt việc trồng cây phân tán theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2021; công tác trồng rừng năm 2021 theo 

Văn bản số 101/UBND-NNTN ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ 

tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 186/TB-

VPUB ngày 19/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 - 

2025. Kịp thời báo cáo vướng mắc, khó khăn (nếu có) để Ủy ban nhân dân huyện 

biết, chỉ đạo. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông chủ trì, phối 

hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chuẩn 

bị nội dung và đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính 

sách, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng để người dân biết, thực hiện. 

Báo để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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