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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1157/UBND-KL

Quỳnh Nhai, ngày 09 tháng 6 năm 2022

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

V/v tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng,
lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện;
- BQL rừng phòng hộ Thuận Châu;
- UBND các xã.
Thực hiện Công văn số 2072/UBND-KT ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh
Sơn La và triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình
trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo như sau:
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý
Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ
đạo UBND các xã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo
phân cấp quản lý.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình cấp có
thẩm quyền ban hành các chính sách để nâng cao hiệu quả công tác, quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống, thu nhập người dân; huy động các
nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ nông, lâm sản nhằm
giảm áp lực lên rừng.
- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, các lực lượng có liên quan thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, đơn vị và chủ rừng thực hiện tốt
công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ
và phát triển rừng.
2. Hạt Kiểm lâm
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã tổ chức
tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng,
xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 13-CT/TW
ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQCP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư
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Trung ương Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kiểm
soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình
trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.
- Chỉ đạo Kiêm lâm phụ trách địa bàn tham mưu giúp UBND các xã thực
hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp quy định tại
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các xã tăng cường các
biện pháp quản lý bảo vệ rừng; tích cực tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện,
ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về
lâm nghiệp, đặc biệt là tình trạng phá rừng, các hành vi cản trở, chống người thi
hành công vụ.
3. Công an huyện, Ban CHQS huyện: Thực hiện tốt quy chế phối hợp
trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường phối hợp
chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các xã tổ chức tuần tra, kiểm
soát, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đặc
biệt là hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động
phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm tham
mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện rà
soát, điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất về số liệu, bản đồ và thực địa đối với
diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn huyện. Chỉnh lý giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất; thực hiện giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao
rừng, cho thuê rừng để chủ rừng quản lý, sử dụng có hiệu quả và triển khai các
chính sách mới của Luật Lâm nghiệp.
6. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Phối hợp với Hạt Kiểm lâm
huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR,
Luật Lâm nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm phóng sự, tăng
thời lượng phát sóng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định
của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn các biện pháp PCCCR.
7. Ban quản lý rừng phòng hộ Thuận Châu: Phối hợp với các cơ quan
chuyên môn của huyện, lực lượng Kiểm lâm và UBND các xã trong việc tuyên
truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng...,tăng cường
cán bộ phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, cộng đồng bản nhận khoán bảo vệ rừng
thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ tốt diện tích rừng đã được giao quản lý.
8. Ủy ban nhân dân các xã
- Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác giao
rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là diện tích rừng do
Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Kiên
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quyết thu hồi rừng đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng.
- Xử lý trách nhiệm của chủ rừng, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt
trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng
trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, địa
bàn nào để xảy ra các hành vi xâm hại tài nguyên rừng mà không chỉ đạo xử lý
kịp thời thì Chủ tịch UBND xã đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
huyện và trước pháp luật.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm
nghiệp cho cộng đồng dân cư (đặt biệt là cộng đồng dân cư sống gần rừng); chỉ
đạo Kiểm lâm địa bàn, lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ tăng cường tuần
tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm quy định pháp luật về bảo
vệ rừng và phát triển rừng, chặt phá, hủy hoại rừng.
- Tổ chức họp dân, đối thoại với người dân theo từng cụm, bản, xóm để
đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Phối hợp với cơ
quan thường trực (Hạt Kiểm lâm) tổ chức kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực
hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý tốt tình hình sử
dụng rừng và đất lâm nghiệp.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý theo
thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm pháp luật
về phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật.
9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể huyện theo
chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia vận động, tuyên truyền, kêu gọi đoàn
viên, hội viên tham gia tích cực cùng với lực lượng chức năng ngăn chăn, đấu
tranh các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, bảo vệ rừng.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 11 xã và các
chủ rừng nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chỉ tịch; các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, KL (An), 10b.
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Cầm Văn Huy

