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Thực hiện Công văn số 53/UBND-KT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát 

triển rừng năm 2023. UBND huyện Hạ Lang đề nghị UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai 

trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng; động viên các cấp, các 

ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, thực hiện các quy 

định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ 

thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Tố chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lâm 

nghiệp; nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển lâm 

nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định số 

523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, tổ 

chức triên khai hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 về 

bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây phân tán, phát triển lâm sản ngoài gỗ... theo 

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tại Quyết định số 809/QĐ- TTg 

ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 

2021-2025 theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng và các chương trình, đề án khác của ngành lâm nghiệp. 

3. Việc tổ chức phát động “Tết trồng cây” cần thiết thực, trở thành nét đẹp 

văn hóa, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức; tạo điều kiện 

để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và Nhân dân 

tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Thời điểm tổ chức phát động “Tết trồng 

cây” tiến hành vào đầu Xuân năm mới hoặc các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn, phù hợp 

với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương ở từng thời điểm, địa điểm 

cụ thể. Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương tổ chức kiểm tra đánh 

giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân 

điển hình có cách làm hay, mô hình tốt, sáng tạo; báo cáo kết quả thực hiện về 
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UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện 

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

Chỉ thị số 15-CT/HU, ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Lang về 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp. 

Giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất 

là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Thực hiện phân công, phân cấp trách 

nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, vai trò của người đứng đầu 

chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu 

trách nhiệm, có tiêu cực, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đấu tranh, truy quét các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật 

rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định; tập trung đẩy 

nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ về phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã được lực 

lượng chức năng phát hiện và các cơ quan truyền thông phản ánh. 

5. Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác 

quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng; lực lượng liên ngành 

(Kiểm lâm, Công an, Quân đội) tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế 

phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương 

án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối 

hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn; thường xuyên kiểm tra, điều tra, 

xác định nguyên nhân và đổi tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật. 

6. Đẩy mạnh quản lý rừng bền vững, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược 

liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ môi trường rừng theo 

quy định của pháp luật, nhằm phát huy giá trị đa dạng của rừng. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 
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