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Số:           /UBND-KL    Hữu Lũng, ngày        tháng 02 năm 2023 

V/v triển khai Thông tư số 

26/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

 

  

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện. 

 

  

Thực hiện Công văn số 248/SNN-KL ngày 14/02/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn về việc triển khai Thông tư số 26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (sau đây viết tắt là Thông 

tư số 26/2022/TT-BNNPTNT). 

Để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác quản 

lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản theo quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-

BNNPTNT, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

 Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn,  các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung Thông tư số 

26/2022/TT-BNNPTNT đến tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng 

đồng dân cư trên địa bàn có hoạt động liên quan đến quản lý và truy xuất nguồn 

gốc lâm sản. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, 

tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Thông tư; tổ chức kiểm tra, xác minh, 

giám sát, truy xuất nguồn gốc lâm sản và triển khai thực hiện nhiệm vụ, trách 

nhiệm khác quy định tại Khoản 6 Điều 32 của Thông tư; tham mưu hướng dẫn, 

giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 

trên địa bàn huyện. 

2. Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn 

Hữu Lũng) 

 Thực hiện nghiêm các quy định Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT, phối 

hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm trong hoạt động kiểm tra, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công.  
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3. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, 

phổ biến các nội dung của Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT đến toàn thể 

người dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có các hoạt động kinh doanh, chế biến 

lâm sản.  

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong hoạt động kiểm tra, truy 

xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn quản lý. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về 

UBND huyện (qua Hạt Kiểm lâm huyện) để được hướng dẫn thực hiện. 

(Gửi kèm theo văn bản này Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)./. 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;                                                                             

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- TT Huyện ủy(b/c); 

- TT HĐND huyện(b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VPHĐND & UBND huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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