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Lạng Sơn, ngày  05 tháng 7 năm 2018 
ơ 

V/v cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt

 
Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
Xem xét Báo cáo số 200/BC-SNN ngày 25/6/2018 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về kết quả làm việc với UBND huyện Bình Gia về ý kiến 
của các hộ dân xã Vĩnh Yên đề nghị cải tạo rừng tự nhiên, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh 
tiến độ rà soát hiện trạng và nhu cầu cải tạo rừng tự nhiên của các huyện, 
thành phố, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với từng 
trường hợp hiện trạng và địa bàn cụ thể, để người dân ở khu vực có rừng tự 
nhiên có thể ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế nhờ rừng. 

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện, xã 
hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp phục hồi, làm giàu rừng, trong đó có 
biện pháp khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung tại các khu vực rừng tự 
nhiên nghèo kiệt, không thực hiện phát trắng thực bì để trồng rừng mới. 

2. UBND các huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã phối 
hợp với lực lượng kiểm lâm quản lý địa bàn hướng dẫn nhân dân áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp với từng loại hiện trạng đất rừng và trạng 
thái rừng; tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh tế hộ gia 
đình, góp phần bảo đảm nguồn sinh kế đa dạng và ổn định cho nhân dân. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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