
LA DẠ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP NĂM 2022 

VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023. 

Chiều ngày 28/12/2022 UBND xã La Dạ tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác Lâm nghiệp năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.  

 

Về dự hội nghị có các thành phần: 

  Ở huyện: Đại diện Ban Chỉ huy CPR-PCCCR huyện (UBND huyện);  

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện.  

  Ở xã:  Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN xã; 

Trưởng các đoàn thể xã (Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Cựu chiến 

binh);  Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã; Tổ Kiểm lâm địa bàn xã; 

Công chức Địa chính (phụ trách Nông lâm), cán bộ Nông – Lâm – Ngư – Diêm 

nghiệp xã;Trưởng các thôn (thôn 1, 2, 3 và 4). 

Đại diện các đơn vị chủ rừng:  Lãnh đạo Ban QLRPH Hàm Thuận - Đa 

Mi,  Lãnh đạo Xí nghiệp Lâm nghiệp bắc Bình Thuận;  Trưởng và phó Trạm 

bảo vệ rừng số 3, 5 và 6; - Trưởng và phó Trạm Lâm nghiệp Thuận Bắc;  Tổ 

trưởng các Tổ nhận khoán BVR trên địa bàn xã.  



 

  Qua Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm 

vụ công tác năm 2023; nêu ra được những tồn tại hạn chế đồng thời đề ra 

phương hướng để khắc phục và đề ra nhiệm vụ trọng tâm: 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp theo văn bản 

chỉ đạo của các cấp cũng như Phương án – Kế hoạch chống phá rừng đã được phê 

duyệt. Đôn đốc các đơn vị chủ rừng thường xuyên kiểm tra rừng nhằm phát hiện 

kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xảy ra. 

Ngăn chặn có hiệu quả tình hình phá rừng, khai thác rừng, lấn, chiếm đất 

lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn xã quản lý, nhằm làm giảm số vụ vi phạm 

trong lĩnh vực lâm nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023./. 
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