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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
 

Số: 212/KH- UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Lãng, ngày 16 tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ rừng 

   

Trong thời gian qua, tình hình quản lý, bảo vệ rừng diễn biến tương đối 

phức tạp. Đã xảy ra một số vụ phá rừng, khai thác lâm sản không tuân thủ các quy 

định của Pháp luật.  

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ các cấp 

và nhân dân trong thời gian tới. UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị tuyên truyền quy hoạch 3 loại rừng và các quy định về quản lý, bảo vệ rừng 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

- Nhằm triển khai rộng rãi đến các cấp, các ngành và nhân dân về quy hoạch 

3 loại rừng theo Quyết định số 687/QĐ-UND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030.   

 - Phổ biến các quy định về quản lý bảo vệ rừng, quy trình, thủ tục khai thác 

lâm sản qua đó tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về quản lý rừng đảm 

bảo.  

- Phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng đất rừng phòng hộ theo các 

quy định của pháp luật đất đai hiện hành.  

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1.Nội dung hội nghị. 

1.1. Phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ rừng đối với các khu rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất. Quy trình thủ tục khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối 

với các khu rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn huyện đến các cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và toàn bộ các trưởng thôn, khu phố trên địa 

bàn huyện. 

1.2. Giới thiệu và bàn giao bản đồ quy hoạch 3 loại rừng huyện Văn Lãng.  

1.3.  Giới thiệu các điều luật đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất 

rừng phòng hộ (Điều 136 Luật Đất đai năm 2013). 

2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 

18/9/2020. 

3. Thành phần Hội nghị. 

3.1. Cấp tỉnh:  
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Đại diện sở Nông nghiệp và PTNT, chi cục Kiểm lâm tỉnh. 

3.1. Cấp huyện: 

- Lãnh đạo UBND huyện 

- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Hạt Kiểm Lâm, Công an huyện. 

- Đại diện đồn Biên phòng Na Hình, đồn Biên phòng Tân Thanh. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện (dự và đưa tin) 

3.2. Cấp xã: 

- Đại diện lãnh đạo UBND; Trưởng Công an xã; Công chức địa chính, nông 

lâm nghiệp xã. 

- Trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn. 

4. Hình thức tổ chức Hội nghị 

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền tập trung.  

- Báo cáo viên do các đơn vị Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công cán bộ thực hiện. 

- Tài liệu: Ban tổ chức in tài liệu phát cho đại biểu dự hội nghị. Phần bản 

đồ 3 loại rừng cấp cho các đơn vị gồm UBND xã, thị trấn 01 bản, các đơn vị Hạt 

Kiểm Lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường mỗi đơn vị 01 bộ. 

4. Kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNThuyện 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và các văn bản 

phục vụ hội nghị. 

- Tổ chức in 03 bộ bản đồ quy hoạch 03 loại rừng để cấp cho các đơn vị Hạt 

Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng ban hành giấy 

mời, chuẩn bị Hội trường và công tác hậu cần phục vụ Hội nghị. 

- Lập tờ trình kinh phí và tổ chức thanh toán theo quy định. 

2. Hạt kiểm lâm huyện. 

- Chuẩn bị nội dung và cử cán bộ phổ biến theo phân công. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác chuẩn bị 

trước, trong và sau Hội nghị.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chuẩn bị nội dung và cử công chức 

phổ biến các điều luật đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất rừng phòng 

hộ. 
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4. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Ban hành giấy mời các thành phần 

tham dự Hội nghị; phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Hội nghị.  

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu cho UBND huyện bố 

trí kinh phí tổ chức hội nghị. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TNMT, TCKH; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Nhớ 
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