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Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ  

          quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,  

            thành phố trực thuộc Trung ương. 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 

9027/TTr-BNN-TCLN ngày 22 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ        

Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo các cơ quan chức năng: 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. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, 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; săn, bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 

động vật rừng trái pháp luật,… trong dịp Tết Nguyên đán 2021.  

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo các địa 

phương thực hiện văn bản này, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu, 

đề xuất cơ chế, chính sách quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ khai thác từ 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,              

thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTgCP, các PTTg; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 
 Trợ lý của TTgCP,  các Vụ: TKBT,  KTTH,  PL, 
QHĐP; 
- Lưu: VT, NN (02) Kh. 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

Mai Tiến Dũng 
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