ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC
Số: 1062 /UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Lạc, ngày22 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá
rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp
luật trên địa bàn huyện Bảo Lạc.

Kính gửi:
- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên – MT;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Công An huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn.
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2022 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa
cháy rừng năm 2022. Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân huyện đã chủ động
chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, công tác kiểm tra, chăm
sóc, khoanh nuôi, trồng rừng được quan tâm góp phần ổn định đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng ở một số nơi trên địa
bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ vi phạm phá rừng, khai thác rừng
trái pháp luật gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường, gây bức xúc trong xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện, xử lý
07 vụ vi phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp (phá rừng trái phép 02 vụ; khai thác
rừng trái phép 02 vụ; cháy rừng 01 vụ; tàng chữ lâm sản trái phép 01 vụ; vận
chuyển gỗ trái phép 01 vụ).
Thực hiện Công văn số 1777/UBND-KT ngày 08/7/2022 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình
trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để
ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật đồng thời để tiếp
tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ngành,
UBND các xã, Thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã, Thị trấn
Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/5/2022 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 06/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy
chữa cháy rừng năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên,

2
hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ
rừng, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Uỷ ban nhân dân
các xã, Thị trấn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Lâm nghiệp và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật; quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo
đúng quy hoạch đã được phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng
trong quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Tích cực tham mưu cho UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền ban
hành các cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng; nâng cao đời sống, thu nhập của người làm nghề rừng; huy động
các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ nông
lâm sản tại địa phương nhằm giảm áp lực lên rừng.
3. Hạt Kiểm lâm huyện
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, Thị trấn tăng cường
công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các
quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt xử lý nghiêm minh,
triệt để hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật; Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất
rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả.
- Chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, kiểm tra và xử
lý nghiêm các trường hợp san ủi đất rừng trái quy định của pháp luật; Khẩn
trương kiểm tra hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ, đẩy nhanh tiến độ điều
tra, xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật đã được các cơ quan
chức năng kiểm tra, phát hiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Xử
lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra
tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng
không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ đất
đai, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất
sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định của pháp luật.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hàng năm chỉ đạo các xã hướng dẫn tổ
chức, cá nhân rà soát, tổng hợp làm thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử
dụng đất rừng (từ rừng phòng hộ nghèo kiệt kém hiệu quả sang rừng sản xuất;
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chuyển đổi đất rừng thực hiện các chương trình, dự án; chuyển đổi sang sử dụng
mục đích khác…) trình tỉnh theo quy định
5. Công An huyện
Chủ trì, chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, các cơ quan chức
năng điều tra xử lý nghiêm tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
trên địa bàn huyện.
6. Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn
- Nâng cao vai trò của người đứng đầu chính quyền ở địa phương; làm rõ
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm; kiểm
tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm và sử dụng sai
mục đích trên địa bàn; quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy
hoạch đã được phê duyệt; đặc biệt bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên
hiện có; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phá
rừng trái pháp luật.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò, lợi ích của việc
bảo vệ và phát triển rừng, về trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển
rừng. Tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên để gương mẫu thực hiện;
Chỉ đạo các thôn bản xây dựng và thực hiện quy ước quản lý, bảo vệ, xây dựng
và sử dụng các khu rừng trên địa bàn xã phù hợp với pháp luật hiện hành. Xây
dựng kế hoạch công tác đến các thôn bản triển khai nhiệm vụ sản xuất nông lâm
nghiệp và tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng.
Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện,
Uỷ ban nhân dân các xã, Thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ
chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- VP HĐND-UBND: LĐ; CV: Thành;
- Lưu: VT.
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