
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨ QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND 
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

04/CT-TTg ngayg 17/5/2022 và Chỉ 

thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ 

  

Vũ Quang, ngày     tháng 7 năm 2022 

   Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị: NN và PTNT; TN&MT, Trung tâm 

VHTT, Công an huyện, Đồn BP Hương Quang; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

- Các đơn vị chủ rừng: Vườn Quốc gia Vũ Quang, Công ty 

Cao su Hương Khê. 

  

Thực hiện Văn bản số 3419/UBND-NL4 ngày 27/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn 

các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, UBND huyện đề nghị:   

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được 

phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá 

rừng trái pháp luật; rà soát các diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang 

quản lý bổ rung phương án để thực hiện việc giao đất gắn với giao rừng, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.  

- Tổ chức rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn, nhất là 

các trường hợp lấn chiếm, chồng lấn, sử dụng không đúng mục đích đất rừng, 

các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái 

quy định của pháp luật (nếu có), để xử lý nghiêm theo quy định. Kiên quyết đề 

xuất thu hồi rừng, đất rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo 

vệ rừng, để xảy ra mất rừng.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng; bảo vệ động 

vật hoang dã, các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên; kiểm tra, rà soát, thống kê 

các tổ chức, cá nhân có các hoạt động kinh doanh, chế biến trên địa bàn để 

tuyên truyền và tổ chức ký cam kết không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng 

bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã, các loài chim di cư tự nhiên không 

đảm bảo nguồn gốc hợp pháp; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ tăng cường kiểm tra, giám sát không cho 

đưa vào khu vực chợ các loài động vật hoang dã, các sản phẩm từ động vật 

hoang dã, các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên không có nguồn gốc hợp pháp. 



2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện 

Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý diện tích rừng, đất rừng theo 

đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng, 

hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, để quản lý, bảo vệ hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử 

dụng rừng để phá rừng trái pháp luật. 

 - Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn, nhất là Vườn Quốc gia Vũ 

Quang, Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê tổ chức kiểm tra, rà soát lại 

toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên lâm phần được giao quản lý để tổ chức quản 

lý bảo vệ chặt chẽ; kiên quyết không để diện tích rừng tự nhiên bị khai thác, 

chặt phá, lấn, chiếm trái pháp luật.  

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai, thực hiện có hiệu quả các 

cơ chế, chính sách của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; huy 

động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ 

nông lâm sản;  

 - Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, lực 

lượng bảo vệ rừng của chủ rừng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; săn, bắt, giết, nuôi, 

nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài 

chim hoang dã, di cư tự nhiên, đặc biệt vào mùa di cư (từ tháng 9 năm trước đến 

tháng 4 năm sau).  

 - Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn, 

các ngành có liên quan trong công tác quản lý các vùng chim hoang dã, di cư  

trên địa bàn huyện; theo dõi kịp thời, phát hiện các bệnh, dịch có nguồn gốc từ 

chim hoang dã, di cư có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gia 

súc, gia cầm.  

- 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 đảm bảo hiệu quả.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hạt Kiểm lâm huyện, 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện, nhất là các 

trường hợp lấn chiếm, chồng lấn, sử dụng không đúng mục đích đất rừng, các 

trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái quy 

định của pháp luật (nếu có), kịp thời tham mưu xử lý theo đúng quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm 

huyện tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát quỹ đất rừng 

trên địa bàn chưa giao hiện đang do Ủy ban nhân dân xã quản lý để chỉ đạo các 

địa phương bổ sung phương án thực hiện giao đất gắn với giao rừng, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định theo Chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

các Văn bản số 7044/UBND-NL ngày 08/11/2017, Kế hoạch số 119/KH-UBND 

ngày 01/4/2020.  



- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, tuyên 

truyền, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 311/KH-

UBND ngày 20/9/2018 về thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-UBND ngày 

18/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nhất là công tác bảo tồn các 

loài chim hoang dã, di cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

04/CT-TTg ngày 17/5/2022. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ 

các loài chim hoang dã, di cư, bao gồm bảo vệ các sinh cảnh, tuyến di cư và 

điểm dừng chân của chúng.  

4. Công an huyện 

- Phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng 

điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng 

trái pháp luật.  

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Môi trường tăng cường các biện pháp đấu 

tranh, phòng chống, triệt phá, xử lý dứt điểm các đường dây săn bắt, giết, nuôi, 

nhốt, vận chuyển, kinh doanh, quảng cáo, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, di 

cư trái pháp luật; đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường giáp ranh với 

huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ.  

5. Đồn Biên phòng Hương Quang 

 - Phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND 

các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân 

dân khu vực biên giới về bảo vệ rừng, không săn, bắt, nuôi, nhốt, mua bán, vận 

chuyển trái phép động vật hoang dã, các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên.  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát 

chặt chẽ tại các lối mở biên giới; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định 

của pháp luật các trường hợp mua, bán, vận chuyển trái phép động vật hoang 

dã, các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên.  

 6. Trung tâm Văn hóa truyền thông huyện 

 - Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật và các giải pháp bảo 

vệ rừng; quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; các loài chim hoang dã, di cư tự 

nhiên nhằm vận động các tổ chức, cá nhân không săn, bắt, mua, bán, vận 

chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, trưng bày, quảng cáo động vật hoang dã; các 

loài chim hoang dã, di cư tự nhiên trái pháp luật.  

- Chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo các sản phẩm, công cụ 

săn, bắt, bẫy chim hoang dã, di cư (lưới, súng săn, súng tự chế…) 

7. Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn  

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên lâm phần được 

giao quản lý để tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ chặt chẽ, kiên quyết không để 

rừng tự nhiên bị khai thác, chặt phá, sẻ phát, lấn chiếm; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng. 

- Chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Hương Quang, Hạt Kiểm lâm 

huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 



truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới về bảo vệ rừng, 

không săn, bắt, nuôi, nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, 

các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; săn, 

bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái 

pháp luật các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên, đặc biệt vào mùa di cư (từ 

tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau).  

 Các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng có 

trách nhiệm thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả nội dung văn bản này; 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường theo lĩnh vực được phân công tổng hợp, tham mưu, báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện 

theo quy định./.   

 

Nơi nhân: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);                                      

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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