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V/v khẩn trương lập, hoàn chỉnh  hồ 

sơ thiết kế trồng rừng năm 2021 theo 

chỉ tiêu kế hoạch tại văn bản số 

4202/UBND-LN ngày 04/5/2020 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng. 
 

 

Kính gửi:  

 - Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ văn bản số 4202/UBND-LN ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2020  - 2025 trên 

địa bàn tỉnh; 

Đến nay, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng mới nhận được hồ sơ thiết kế trồng 

rừng thay thế, trên diện tích đất trống, sau giải tỏa của một số đơn vị chủ rừng nhà 

nước. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021 theo chỉ tiêu được 

UBND tỉnh giao cho các đơn vị chủ rừng nhà nước tại văn bản số 4202/UBND-LN 

ngày 04/5/2020, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đề nghị: 

1. Các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh: Căn cứ kết quả kết quả rà 

soát diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng theo từng đối tượng rừng nằm trong phạm 

vi, ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng đơn vị được giao quản 

lý và kết quả giải tỏa cây trồng, công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất lâm 

nghiệp bị lấn chiếm thuộc diện tích đất lâm nghiệp đơn vị được giao quản lý: 

a) Tiến hành lập hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2021 và chăm sóc rừng trồng 

các năm theo Khoản 2 Văn bản số 4202/UBND-LN ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng; các Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, số 

15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các quy 

định hiện hành có liên quan gửi về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng để xem xét, 

giải quyết theo làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định; 

b) Đối với diện tích đất chưa có rừng (DT1, DT2), diện tích đất lâm nghiệp sau 

giải tỏa đơn vị đưa vào thiết kế trồng rừng nhưng theo kết quả kiểm kê rừng năm 

2014 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2015 và kết quả cập nhật diễn biến rừng hàng năm (đến năm 2019) là đất 

có rừng: Báo cáo biến động về diện tích rừng gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 

xác minh, cập nhật diễn biến rừng theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 

33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

c) Chuẩn bị đủ số lượng cây giống được sản xuất từ các nguồn giống đã được 

công nhận, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định để thực hiện trồng rừng, 

trồng dặm; 
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2. Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh: 

Sau khi nhận được Báo cáo biến động về diện tích rừng của các đơn vị chủ 

rừng, tiến hành kiểm tra hồ sơ diễn biến rừng và kiểm tra xác minh hiện trường để cập 

nhật diễn biến rừng theo quy định hiện hành./.   

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

- Các Phòng: SD và PTR, QLBVR và BTTN; 

- Lưu: VT, PTR. 

         CHI CỤC TRƯỞNG 

                                                                                  Nguyễn Khang Thiên  
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