ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1729 /UBND-KT

Thành phố Cao Bằng, ngày 27 tháng 7 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 trên địa
bàn Thành phố

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế Thành phố;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố;
- Hạt Kiểm lâm Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.
(Gọi chung là các đơn vị)
Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa
cháy rừng trên địa bàn Thành phố đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương quan tâm chỉ đạo. Các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa
cháy rừng từ Thành phố đến xã, phường được triển khai một cách đồng bộ, chủ
động và kịp thời. Tình hình khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép
về cơ bản đã được kiểm soát; công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về
lâm nghiệp đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên,
tình trạng vi phạm một số quy định về quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi trên địa
bàn Thành phố vẫn còn xuất hiện gây thiệt hại đến tài nguyên rừng ảnh hưởng
tiêu cực đến môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng
Thành phố đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp trong
đó có 03 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 0,862 ha.
Để ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật theo Chỉ
thị số 05/CT-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác quản lý bảo vệ rừng xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng
trái pháp luật; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của UBND
tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy
chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị
các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện
một số nội dung sau:
1. Phòng Kinh tế Thành phố
- Tham mưu cho UBND Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ
thị số 05/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng xử lý tình trạng
phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31
tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng
cường công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn
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tỉnh năm 2022 góp phần ổn định đời sống nhân dân đến toàn thể công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.
- Tham mưu cho UBND Thành phố triển khai thực hiện các cơ chế, chính
sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng 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.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố
Tham mưu cho UBND Thành phố quản lý chặt chẽ diện tích đất rừng theo
đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tích hợp đầy đủ thông tin
về rừng, đất rừng trong quy hoạch thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
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.
3. Hạt Kiểm lâm Thành phố
- Chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuần tra, bám sát
địa bàn, nắm thông tin các đối tượng, tổ chức, cá nhân phá rừng, khai thác, mua
bán, vận chuyển lâm sản trái phép để có biện pháp quản lý, theo dõi và ngăn
chặn kịp thời.
- Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi
vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Tham mưu cho UBND
Thành phố 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.
- Giám sát 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.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ
rừng, cập nhật diễn biến rừng, phát hiện sớm các điểm mất rừng, cháy rừng để
có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
4. Công an Thành phố
Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy,
chữa cháy rừng; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố tập trung
điều tra xử lý các vụ án về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn theo quy
định của pháp luật.
5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường đưa tin tuyên truyền,
tăng thời lượng phát sóng Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý
bảo vệ rừng xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật và Chỉ thị
số 06/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa
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cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022 góp phần ổn định đời sống nhân dân nhằm
nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng xử lý tình
trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày
31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng
cường công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn
tỉnh năm 2022 đến toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ
chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn 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.
- Quản lý chặt chẽ diện tích rừng đất rừng theo đúng quy hoạch đã được
cấp thẩm quyền phê duyệt đồng thời 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 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 các vụ phá rừng trái pháp luật đã được các cơ quan chức năng kiểm tra
phát hiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp đồng thời 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.
Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, phường nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND Thành phố;
- VP HĐND&UBND TP;
- Trang thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KT.
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