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Stt Nội dung  Sản phẩm/kết quả 

Thời gian thực 

hiện 
Trách nhiệm 

 Kinh phí 

(Tr.đ)  
Ghi chú 

Bắt đầu 
Hoàn 

thành 

Chủ trì/phụ 

trách 

Cơ quan 

phối hợp 

I Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả 

1 

Tham mưu UBND huyện văn 

bản chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn ban hành Thông báo cho 

các hộ dân có đất lấn chiếm 

thực hiện việc kê khai 

Công văn chỉ đạo 
Trong tháng 

12/2022 

Phòng Tài 

nguyên và 

MT 

Phòng NN 

và PTNT; 

Hạt Kiểm 

lâm 

 

Có kèm 

theo 

mẫu kê 

khai 

2 

Ban hành Thông báo gửi đến 

các thôn, bon, buôn, TDP để 

các Trương thôn thông báo 

cho người dân kê khai 

Thông báo của UBND các 

xã thị trấn 

Trong tháng 

12/2022 
UBND các xã, thị trấn   

3 

Báo cáo của UBND các xã, 

thị trấn kết quả kê khai của 

người dân gửi về UBND 

huyện 

Báo cáo kết quả kê khai 

của người dân 

Định kỳ ngày 20 

hàng tháng 
UBND các xã, thị trấn   

4 

Theo dõi việc thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị; tham 

mưu UBND huyện văn bản 

đôn đốc, chỉ đạo UBND các 

xã, thị trấn 

Công văn đôn đốc, chỉ đạo Thường xuyên 
Phòng NN 

và PTNT 

Phòng Tài 

nguyên và 

MT; Hạt 

Kiểm lâm 

  

5 

Tổng hợp, tham mưu UBND 

huyện Báo cáo BCĐ tỉnh theo 

định kỳ 

Báo cáo kết quả thực hiện Định kỳ hàng Quý 
Phòng NN 

và PTNT 

Phòng Tài 

nguyên và 

MT; Hạt 

Kiểm lâm 

  

II Rà soát, xử lý theo quy định diện tích thu hồi từ các Công ty Lâm nông nghiệp giải thể bàn giao về địa phương quản lý 



 

2 

 

Stt Nội dung  Sản phẩm/kết quả 

Thời gian thực 

hiện 
Trách nhiệm 

 Kinh phí 

(Tr.đ)  
Ghi chú 

Bắt đầu 
Hoàn 

thành 

Chủ trì/phụ 

trách 

Cơ quan 

phối hợp 

1 

Dùng các file bản đồ kèm 

theo các quyết định thu hồi, 

bản đồ theo dõi diễn biến 

rừng năm 2021 để rà soát, đối 

chiếu 

Báo cáo kết quả rà soát, 

đối chiếu. Trong đó phân 

ra: Diện tích trong quy 

hoạch ba loại rừng; diện 

tích nằm ngoài quy hoạch 

ba loại rừng theo từng đơn 

vị hành chính cấp xã 

Trong tháng 

12/2022 

Hạt Kiểm 

lâm 

Phòng Tài 

nguyên và 

MT, Phòng 

NN và 

PTNT 

  

2 

Đoàn Kiểm tra huyện (Đoàn 

1719) làm thí điểm tại xã 

Nam Đà: Tổ chức rà soát, 

kiểm tra, đánh giá, lập hồ sơ 

xử lý theo quy định  

Báo cáo kết quả thực hiện, 

những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực 

hiện. 

Trong tháng 

12/2022 

Đoàn Kiểm 

tra huyện 

(Đoàn 1719) 

Phòng Tài 

nguyên và 

MT, Phòng 

NN và 

PTNT; 

UBND xã 

Nam Đà 

Kinh phí 

Đoàn Kiểm 

tra 

 

3 

Họp rút kinh nghiệm, bổ sung 

thêm các phương pháp thực 

hiện có hiệu quả, khả thi và tổ 

chức nhân rộng cho các xã 

khác 

Văn bản hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện công tác rà 

soát, xử lý, … 

Trong tháng 

01/2023 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phòng Tài 

nguyên và 

MT, Hạt 

Kiểm lâm 

  

4 

Trên cơ sở kê khai của người 

dân, hương dân phương pháp 

thực hiện của UBND huyện; 

UBND các xã, thị trấn tổ chức 

rà soát, kiểm tra, đánh giá, lập 

hồ sơ xử lý theo quy định   

Báo cáo kết quả thực hiện 

theo định kỳ vào ngày 20 

hàng tháng 

Thường xuyên 
UBND xã, 

thị trấn 

Kiểm lâm 

địa bàn 
  

5 

Hỗ trợ UBND các xã, thị trấn 

nơi có diện tích lớn, không có 

Kiểm lâm địa bàn để  rà soát, 

kiểm tra, đánh giá, lập hồ sơ 

xử lý 

Kế hoạch hỗ trợ của Đoàn 

Kiểm tra huyện 

Theo đề nghị của 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND xã, 

thị trấn 

Đoàn Kiểm 

tra huyện 

(Đoàn 

1719) 

  



 

3 

 

 


