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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày      tháng 02 năm 2020 

Kính gửi:  

   - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 748/UBND-NN2 ngày 01/02/2021 về việc tăng cường 

công tác bảo vệ rừng và truy xuất nguồn gốc lâm sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không sử dụng, trưng 

bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự 

nhiên. 

 2. Trung tâm Văn hóa - TT - TT 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền 

thông về việc không khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực 

vật rừng trái pháp luật; săn, bắt, giết, tàng tữ, vận chuyển, buôn bán trái pháp luật... 

các loài động vật, thực vật rừng trong dịp Tết Nguyên đán 2021 để người dân biết, 

thực hiện. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

 - Tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm 

các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, bao gồm các hoạt động: Khai thác, mua 

bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực vật rừng khai thác trái pháp luật từ 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; các loài động vật rừng do săn, bắt, 

giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái pháp luật... trong dịp Tết Nguyên đán 

2021. 

 - Đối với các loài thực vật được khai thác, thu hoạch từ rừng trồng sản xuất, 

vườn nhà hoặc trồng phân tán (nhưng có hình thái tương đồng với thực vật rừng tự 

nhiên trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) như: cây đào, cành đào (giống đào 

phai 5 cánh đơn) và cây trồng khác. Các đối tượng thực vật này do các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân tự quyết định việc khai thác, tiêu thụ; trường hợp có nhu cầu vận 

chuyển tiêu thụ ra ngoài địa bàn huyện, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lập bảng 

kê lâm sản có xác nhận nguồn gốc của UBND cấp xã, thị trấn sở tại; việc xác nhận 
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bảng kê lâm sản của UBND cấp xã, thị trấn tạm thời áp dụng từ ngày 27/01/2021 

đến hết ngày 11/02/2021 (tức ngày 30 Tết âm lịch).  

(Có mẫu Bảng kê lâm sản gửi kèm theo) 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin tại địa 

phương để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết, thực hiện. 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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