ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2831 /UBND-KT

Thành phố Cao Bằng, ngày 21 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát các
công trình, dự án có sử dụng rừng

Kính gửi:
- Các Chủ đầu tư công trình, dự án có sử dụng rừng
trên địa bàn Thành phố;
- Hạt Kiểm lâm Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.
Thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐCP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Hàng năm, trên địa bàn Thành phố có nhiều công trình, dự án được triển
khai đầu tư, xây dựng trong đó có sử dụng rừng. Để đảm bảo việc đầu tư, xây
dựng các công trình theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện Công văn số
2408/SNN-CCKL ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh về việc kiểm tra, giám sát các công trình, dự án có sử dụng rừng,
Ủy ban nhân dân Thành phố giao các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực
hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng theo Chỉ thị số13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 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/NQ-CP, ngày 08 tháng 8
năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Chỉ thị số13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 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.
2. Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án có
liên quan đến diện tích rừng cần thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển mục đích
sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐCP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp.
3. Giao Hạt Kiểm lâm Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã,
phường tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ
các công trình, dự án có sử dụng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên và yêu cầu các
chủ đầu tư không tác động vào các diện tích rừng trước khi được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Chỉ
đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện,
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng trái pháp luật.
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4. Giao Phòng Kinh tế Thành phố tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra
hàng năm đối với các công trình, dự án có sử dụng rừng trên địa bàn Thành phố
đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh theo quy định.
Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND Thành phố;
- Phòng Kinh tế TP;
- VP HĐND&UBND TP;
- Trang thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT.
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