ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2675 /UBND-NLN

Lào Cai, ngày 16 tháng 06 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng;
khai thác lợi thế về dịch vụ rừng các
khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Vườn quốc gia Hoàng Liên;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện: Bát Xát, Văn Bàn, thị xã Sa Pa;
- Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên: Bát Xát,
Hoàng Liên Văn Bàn.
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; khai thác,
phát huy lợi thế về dịch vụ môi trường rừng, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái để
phát triển du lịch, dịch vụ tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh (Vườn quốc
gia Hoàng Liên, Khu Bảo tồn thiên nhiên: Hoàng Liên Văn Bàn, Bát Xát) để tái
đầu tư, phát triển rừng bền vững; ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại
cuộc họp giao ban ngày 13/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm
tỉnh phối hợp với các chủ rừng: Vườn quốc gia Hoàng Liên, Ban quản lý Khu
Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên
Bát Xát; UBND các huyện: Bát Xát, Văn Bàn, thị xã Sa Pa; Công an tỉnh và các
đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn
tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng đặc dụng trái pháp luật,
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022
về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm
đất rừng trái pháp luật; của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2505/UBNDNLN ngày 08/6/2022 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tính
trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; xử lý nghiêm các đối tượng vi
phạm theo quy định của Luật Lâm nghiệp và quy định của pháp luật liên quan.
2. Giao Vườn quốc gia Hoàng Liên, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên
Hoàng Liên Văn Bàn, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát chủ trì, phối
hợp các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực
hiện hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái nghỉ
dưỡng, giải trí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kêu gọi, phối hợp với các
tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư có uy tín đến nghiên cứu, lập dự án du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo phương thức liên kết hoặc cho thuê môi trường
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rừng, khai thác, phát huy lợi thế về dịch vụ môi trường rừng, cảnh quan thiên
nhiên, sinh thái để phát triển du lịch, dịch vụ, nhằm khai thác, phát triển các khu
rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh bền vững, theo quy định của Luật Lâm nghiệp,
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Căn cứ nội dung văn bản, các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT1;
- Như kính gửi;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH3,4, NLN1,2,3.
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