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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Công văn số 1016/SNN-KL ngày 31/5/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của 

Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình 

trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

(kèm theo nội dung Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). 

 Sau khi nghiên cứu Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất 

rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Đình Lập nhất trí 

với nội dung, bố cục của Dự thảo. Tuy nhiên Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập 

xin góp ý bổ sung một số nội dung như sau: 

Một là: Tại khổ đầu tiên của dự thảo chỉ thị có đoạn “ ...Tuy nhiên, thời 

gian gần đây tình trạng phát, phá rừng tự nhiên, lẫn chiếm đất rừng để trồng 

rừng, san ủi đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số 

huyện trên địa bàn tỉnh”. Nên hoán đổi và thêm một số từ như sau:  
“ ...Tuy nhiên, ở một số huyện trên địa bàn tỉnh vẫn còn để xảy ra tình 

trạng phát, phá rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng để trồng rừng, san ủi đất rừng, 

khai thác lâm sản trái pháp luật”. 

Hai là: Tại điểm 1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

Nên hoán đổi khổ b lên khổ a (Để khẳng định phải tăng cường công tác 

tuyên truyền pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân nắm rõ luật và các văn bản 

dưới luật, khi nắm vững rồi mới yêu cầu nghiêm túc thực hiện). 

 UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng NN và PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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