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Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Hạt Kiểm lâm VQG Ba Bể; 

- Các phòng, đội, đơn vị trực thuộc. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 và các văn bản 

dưới luật hướng dẫn thi hành gồm 04 Nghị định của Chính phủ, 07 Thông tư của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT có hiệu lực thi hành. Do vậy nhiều quy định, chính sách, 

hướng dẫn liên quan đến công tác Lâm nghiệp có sự thay đổi so với trước đây, đòi 

hỏi các cấp, các ngành chức năng, những người công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp 

và các tổ chức, cá nhân, người dân có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực lâm 

nghiệp cần phải hiểu và thực hiện theo đúng quy định. Để triển khai thi hành Luật 

Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật kịp thời, đồng bộ, thống 

nhất và hiệu quả. Với chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm thi hành pháp luật 

về lâm nghiệp và là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 377/KH-CCKL 

ngày 9/5/2019 về tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-CCKL ngày 9/5/2019, hiện nay Chi cục 

Kiểm lâm đã xây dựng xong Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp. Bộ 

tài liệu tuyên truyền được Chi cục Kiểm lâm tổng hợp biên soạn dựa trên cơ sở các 

quy định, hướng dẫn của Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi 

hành luật gồm 04 Nghị định của Chính phủ, 07 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, ngoài ra còn căn cứ nhiều quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp hiện nay 

đang áp dụng và phù hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Bố cục, nội dung của Bộ tài liệu 

tuyên truyền gồm có 07 mục tuyên truyền chính: 

Mục 1. Những quy định chung. 

Mục 2. Nội dung trọng tâm trong công tác QLBVR&BTTN. 

Mục 3. Nội dung trọng tâm trong công tác Sử dụng và PTR. 

Mục 4. Nội dung trọng tâm quy định về chế biến, thương mại lâm sản. 

Mục 5. Nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng. 

Mục 6. Nội dung quản lý nhà nước về Lâm nghiệp và Kiểm lâm. 

Mục 7. Nội dung tuyên truyền theo các đối tượng. 



Chi cục Kiểm lâm trân trọng gửi Bộ tài liệu tuyên truyền đến UBND các 

huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Hạt Kiểm lâm 

VQG Ba Bể và các phòng, đội, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm để tham khảo sử 

dụng trong quá trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác Lâm 

nghiệp. Bộ tài liệu đã được Chi cục Kiểm lâm tổng hợp biên soạn khá kỹ lưỡng, 

song có thể còn những nội dung thiếu sót cần được tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, do 

vậy trong quá trình tham khảo, sử dụng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp 

xây dựng để bộ tài liệu được hoàn thiện và sử dụng trong công tác tuyên truyền đạt 

hiệu quả cao hơn. 

(Có Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác Lâm nghiệp kèm theo công văn này). 

Chi cục Kiểm lâm trân trọng gửi Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác Lâm 

nghiệp và rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của UBND các huyện, thành 

phố; UBND các xã, phường, thị trấn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật trong công tác lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Đề nghị các phòng, đội, đơn vị trực thuộc, Hạt Kiểm lâm VQG Ba Bể triển 

khai Bộ tài liệu đến toàn thể công chức, viên chức kiểm lâm để tham khảo, nghiên 

cứu, lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, hoàn 

cảnh tuyên truyền cụ thể./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo CCKL;    

- Lưu: VT, TCTT&XDLL. 
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