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V/v phối hợp rà soát và xây dựng 
phương án quản lý bảo vệ cây cổ thụ, 

cây gỗ quý, hiếm trên địa bàn huyện 

Văn Quan, ngày       tháng 02 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số129/SNN-KL ngày 21/01/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp rà soát và xây dựng phương án quản lý 

bảo vệ cây cổ thụ, cây gỗ quý, hiếm trên địa bàn tỉnh. 

Để kịp thời bảo vệ giữ gìn giá trị của di sản thiên nhiên, đồng thời phòng 

ngừa ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại của các đối tượng xấu. UBND huyện Văn 

Quan yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tích 

cực tham gia bảo vệ các cây cổ thụ, cây gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm trên địa bàn huyện. 

2. Rà soát và xây dựng phương án quản lý bảo vệ các cây cổ thụ, cây gỗ 

thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (cây xanh đô thị, cây được 

trồng trong khuôn viên trụ sở cơ quan, các khu di tích ...)  thuộc phạm vi cơ quan 

đơn vị quản lý nhằm giữ gìn môi trường thiên nhiên và cảnh quan đô thị xanh, 

sạch, đẹp. 

3. Đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận cây di sản Việt Nam đối với các 

cây cổ thụ, cây gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm có đủ tiêu 

chí cây di sản Việt Nam để quản lý, bảo vệ theo quy định. 

4. Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn gửi danh sách và 

phương án quản lý bảo vệ các cây cổ thụ, cây gỗ thuộc danh mục thực vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm (nếu có) về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện) trước ngày 17/02/2022 để tổng hợp, xây dựng phương án báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh theo quy định. 

Gửi kèm danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Phụ lục I Nghị định 

số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ); tiêu chí cây cổ thụ (Khoản 6, 

198 14



2 

điều 2 Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của chính phủ); Biểu danh sách 

rà soát, thống kê cây cổ thụ, cây gỗ quý hiếm và cây di sản Việt Nam trên hệ thống  

VNPT iOffice. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Phòng NN&PTNT huyện; 
- Hạt Kiểm lâm huyện;  
- Lưu: VT, NN. 
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