
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 

Số:         /UBND-KT 

V/v tăng cường công tác quản 

lý, bảo vệ tài nguyên rừng, đa 

dạng hệ sinh thái rừng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lạng Sơn, ngày     tháng 5  năm 2020 

              
 

Kính gửi:     

- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục 

Quản lý thị trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ 

quan liên quan đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và 

phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng trên địa bàn. Các cơ 

quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân thực hiện 

phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; triển khai các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu 

số vụ cháy rừng, phá rừng trên địa bàn, gắn nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng 

với phát triển kinh tế để bảo đảm tính bền vững. Nhờ đó tỷ lệ che phủ rừng hàng 

năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, môi trường sống được cải thiện, 

nhiều loài cây, con có nguồn gốc tự nhiên dần được bảo vệ, phục hồi.  

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ đa dạng 

sinh học hệ sinh thái rừng vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Qua theo dõi 

cho thấy còn tình trạng người dân vào các cánh rừng, đồi núi đá săn tìm, đào bới 

các loại cây cổ thụ, các loài hoa tự nhiên để bán làm cây cảnh; khai thác các loài 

cây dược liệu quá mức; săn, bẫy các loài chim, thú quý hiếm sử dụng cho nhiều 

mục đích… việc này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái rừng, làm mất tính 

đa dạng sinh học, suy kiệt các nguồn gen quý hiếm. Để chấn chỉnh tình trạng 

trên, UBND tỉnh yêu cầu:  

1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, 

UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến 

tận các thôn bản, người dân trên địa bàn các quy định của pháp luật về bảo tồn 

đa dạng sinh học, mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ 

môi trường sống; vận động người dân không tham gia vào các hoạt động gây 

ảnh hưởng xấu đến môi trường, không được khai thác, tận diệt các loại cây cổ 

thụ, các loài hoa, dược liệu, chim, thú… trong môi trường tự nhiên để bảo đảm 

hệ sinh thái được cân bằng, lưu giữ được các nguồn gen quý hiếm phục vụ cho 

công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế và các mục đích quan 

trọng khác. 

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc theo thẩm quyền xử lý nghiêm các trường 
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hợp vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và pháp luật có liên quan; 

phổ biến thông tin rộng rãi, công khai theo quy định pháp luật đối với các vụ 

việc có tính chất điển hình để tuyên truyền, răn đe các đối tượng liên quan. 

2. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên 

môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng, kịp thời áp 

dụng chế tài, biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; mở rộng phạm vi 

xử lý không chỉ riêng đối với hành vi xâm hại các loài nguy cấp, quý hiếm mà 

cả với các loài khác được bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng 

thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, pháp luật về bảo 

vệ và phát triển rừng để Nhân dân nắm bắt, chấp hành. Tích cực đưa tin, bài 

phản ánh về các hành vi vi phạm pháp luật chưa được ngăn chặn, các vụ việc đã 

được cơ quan chức năng xử lý, cũng như những gương điển hình về người tốt, 

việc tốt trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng để 

tăng cường tính giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực chỉ đạo 

lực lượng Kiểm lâm tăng cường nắm địa bàn, triển khai các biện pháp nhằm 

quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng, hệ sinh thái tự nhiên; kịp thời báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TT&TT, VH-TT&DL; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ).           

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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