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Hà Nội, ngày         tháng    năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Chỉ thị 

số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho 

thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số nội dung sau: 

1. Giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí (bao gồm các phương thức: tự tổ chức, liên doanh, liên kết 

hoặc thuê môi trường rừng) của các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa 

bàn tỉnh. Nội dung chính kiểm tra, rà soát gồm: hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt dự 

án; quy mô, trình tự thủ tục xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng (nếu có) để xác 

định sự phù hợp với Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Sau 

kiểm tra, rà soát sẽ xem xét, chỉ đạo xử lý như sau: 

- Đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã hoàn thành 

hoặc đang triển khai việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo 

quy định của pháp luật trước thời điểm Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành (ngày 

01/01/2019) thì tiếp tục thực hiện theo phê duyệt; trường hợp chưa đủ hồ sơ, thủ tục 

theo đúng quy định, thì phải điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Lâm nghiệp 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

- Đối với những dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy 

định của phát luật trước thời điểm Luật Lâm nghiệp có hiệu lực, nhưng chưa triển 

khai thực hiện thì phải tạm dừng để điều chỉnh lại dự án và thực hiện trình tự thủ tục 

theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các khu rừng đặc dụng, phòng hộ thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/03/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ. Trong đó, đặc biệt chú ý thực 

hiện các giải pháp chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép và kiểm soát chặt 

chẽ việc chuyển mục đích sử dụng theo quy định của Luật Lâm nghiệp. 

3. Chỉ đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ khẩn trương xây dựng 

Phương án quản lý rừng bền vững đối với các khu rừng đặc dụng, phòng hộ theo quy 

định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; xây 



 
 

dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2020-2030 (đối với 

những đơn vị có tổ chức du lịch sinh thái) theo quy định tại 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. Thời gian hoàn thành việc phê duyệt Phương án quản lý 

rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trước ngày 31/12/2020. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố chỉ đạo thực hiện; trong quá trình triển khai, thực hiện nếu phát sinh khó 

khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo về Bộ để xem xét, xử lý kịp thời./.  

 
 

                                  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRUỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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