ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI
–––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1027/UBND-KL

Quỳnh Nhai, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

V/v tăng cường các biện pháp để
bảo tồn các loài chim hoang dã, di
cư tại Việt Nam và quản lý cây
cảnh, cây bóng mát có nguồn gốc
từ rừng tự nhiên

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- BQL rừng phòng hộ Thuận Châu;
- UBND các xã.
Trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện đã
được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên tình hình
vi phạm Pháp luật về Lâm nghiệp vẫn còn diễn ra, đặc biệt là việc khai thác, săn
bắt trái phép các loài thực vật, động vật rừng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên như:
Cây Mai, Ban, Đào rừng, các loài chim hoang dã, di cư… gây khó khăn trong
công tác quản lý của cơ quan Nhà nước.
Để chủ động, kịp thời ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật lâm nghiệp và
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim
hoang dã, di cư tại Việt Nam; Công văn số 1775/UBND-KT ngày 18/5/2022 của
UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của
Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1784/UBND-KT ngày 18/5/2022 của
UBND tỉnh Sơn La về việc quản lý cây cảnh, cây bóng mát có nguồn gốc từ
rừng tự nhiên. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; BQL rừng phòng hộ
Thuận Châu, thực hiện nghiêm túc một nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ đạo của
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh nhất là Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022
của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các
loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 64/2019
/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính Phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số
160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và
chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo
vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý
thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn
bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số
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84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày
19/7/2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc
thực hiện không săn bắt vận chuyển giết mổ tiêu thụ tàng trữ quảng cáo xâm hại
động vật thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Công văn số 1784/UBND-KT
ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc quản lý cây cảnh, cây bóng mát
có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.
2. Giao Hạt Kiểm lâm huyện
Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, tổ chức
quản lý bảo vệ và phát triển bền vững các khu rừng phòng hộ và các vùng chim
quan trọng trên địa bàn; tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu
vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các
cá nhân, cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm.
Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đấu tranh
ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ
rừng, phát triển rừng, bảo vệ động thực vật rừng hoang dã trên địa bàn.
Chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tham mưu cho cấp
chính quyền cơ sở thực hiện công tác BVR; tổ chức tuyên truyền, vận động
người dân (đặc biệt là những cộng đồng dân cư sống ven rừng) nghiêm chỉnh
chấp hành các quy định của Luật lâm nghiệp; Kịp thời xử lý nghiêm minh các
hành vi vi phạm nếu được phát hiện.
3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện: Tiếp tục thực
hiện tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ phát triển rừng cho cán bộ,
công chức, viên chức trong đơn vị; đồng thời với chức năng, nhiêm vụ của mình
có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã thực hiện tốt
các nội dung tăng cường các biện pháp để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư
tại Việt Nam và quản lý cây cảnh, cây bóng mát có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.
4. Ủy ban nhân dân các xã: Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước
của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng theo quy định. Phối hợp chặt chẽ
với Hạt Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật
về Lâm nghiệp tại cơ sở, vận động người dân không thực hiện các hành vi khai
thác, mua bán, vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát từ rừng tự nhiên và săn bắt
bẫy bắn chim hoang dã di cư; Không mua bán vận chuyển kinh doanh tàng trữ
tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; thực hiện nghiêm các quy
định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp quý
hiếm được ưu tiên bảo vệ; chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm
pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư.
5. Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ đặc
dụng Thuận Châu: Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ về quản lý, bảo vệ, phát triển
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rừng và PCCCR trên diện tích rừng được giao quản lý, sử dụng theo quy định của
Luật Lâm nghiệp; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.
Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin
các vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo
tồn thiên nhiên, chặt phá, hủy hoại rừng, mua bán, vận chuyển, kinh doanh lâm
sản trái phép (thực vật, động vật) trên diện tích được giao quản lý, bảo vệ.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND 11 xã;
BQL rừng phòng hộ Thuận Châu và các chủ rừng liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, KL (An), 10b.
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