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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy Sản và các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật 

 

 

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi; Quyết định 

số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về 

triển khai thi hành Luật Thủy sản năm 2017; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 

30/11/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017; Kế 

hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi 

hành Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

thực hiện các nội dung của Luật Lâm nghiệp. 

UBND huyện Lộc Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm 

nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

thực hiện các nội dung của các Luật như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Lâm nghiệp, 

Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

huyện, qua đó để các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội nâng cao nhận 

thức về Luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, thủy lợi 

và thủy sản. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của pháp 

luật về lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực 

hiện các nội dung của Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản; nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác lâm nghiệp, 

thủy lợi và thủy sản. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy 

sản và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật phải 

đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên 

quan. 
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- Các cơ quan chức năng thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để 

đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật 

a) Nội dung 

Giới thiệu, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp, Luật 

Thủy lợi, Luật thủy sản và các nghị định, thông tư kèm theo bằng các hình thức 

phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện và t ng đối tượng, địa bàn 

như: Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền l ng gh p, phát trên 

sóng phát thanh, truyền hình,...  

b) Tổ chức thực hiện 

- Cấp huyện: 

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 

Hạt Kiểm lâm huyện. 

Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2019. 

- Cấp xã: UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung 

của Luật: L ng gh p trong các hội nghị, các cuộc họp thôn. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo. 

(kèm theo danh mục Nghị định, Thông tư hướng dẫn) 

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

a) Nội dung 

Rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của cấp tỉnh, cấp huyện 

ban hành có liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản; đề xuất, 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy 

phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của các Luật. 

b) Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các cơ quan liên quan. 

3. Thực hiện các nội dung, hoạt động chuyển tiếp theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp 

- Rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tr ng r ng thay thế của các dự án  

chuyển mục đích sử dụng r ng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đề án 

“rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại r ng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”. 
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- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. 

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ những người thực hiện công tác 

thủy lợi 

- Cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn nội dung của Luật Thủy 

lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ những người thực hiện 

công tác thủy lợi; cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi; đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, tổ chức có liên 

quan. 

- Kiện toàn, củng cố năng lực các tổ chức thủy lợi cơ sở để thực hiện phân 

cấp công trình đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm quản lý, vận hành trực 

tiếp. 

5. Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ 

ngu n lợi thủy sản; vận động để người dân t  bỏ việc sử dụng công cụ kích điện 

khai thác thủy sản. 

- Tăng cường công tác tuần tra, quyết liệt trong việc phát hiện, kiểm tra và 

xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để sớm ngăn chặn triệt để những hành 

vi vi phạm pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tổ 

chức thực hiện các nội dung của kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện. 

2. Phòng Tư pháp 

Tham mưu cho Hội đ ng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy 

sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên 

truyền về Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật. 

3. Các cơ quan, ban, ngành liên quan 

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm 

vụ, tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản và 

các nghị định, thông tư hướng dẫn đến các công chức, viên chức, người lao 

động, tổ chức có liên quan và toàn thể nhân dân để thực hiện; định k   6 tháng, 

hàng năm) tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện với UBND 

huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp). 
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu 

Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản cho các hội viên, thành viên của 

tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích 

cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, 

chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện theo các quy định 

hiện hành. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành có liên quan và UBND các 

xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 
 Nơi nhận:                                                                        
- Sở NN&PTNT;      

- TT Huyện ủy;                                      

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Trung tâm VH, TT&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                           

TM. UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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