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CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
___________________________

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển 
rừng, trong thời gian qua, Sở Thủy sản - Nông Lâm đã phối hợp với các Sở, ban, 
ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện nơi có rừng nỗ lực, tích cực 
trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đã thu được những kết quả nhất định, đặc biệt 
là giữ vững độ che phủ rừng ở mức trên 41%. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật 
về bảo vệ rừng chưa được giảm thiểu, tình trạng cháy rừng gia tăng đột biến so với 
nhiều năm trước, đặc biệt nổi lên tình trạng chặt phá rừng trồng bằng nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước, lấn chiếm đất rừng trái phép, phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất. 
Nguyên nhân chính là do các ngành và chính quyền địa phương nơi có rừng chưa 
thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, chưa phối hợp 
đồng bộ trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Để tiếp tục làm tốt hơn công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành 
phố, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 
thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị các Sở, ban, ngành; UBND 
các quận, huyện có rừng thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Sở Thuỷ sản - Nông Lâm:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn 

trương tiến hành điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng: Đặc dụng, phòng hộ, sản xuất 
theo đúng tiêu chí phân cấp, phân loại rừng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2006 theo 
hướng: Xây dựng ổn định lâm phận các khu rừng đặc dụng và phòng hộ, quản lý rừng 
liền vùng liền khoảnh, phát huy được tiềm năng và lợi thế khu rừng, tiếp tục đóng 
cửa rừng tự nhiên, quy hoạch đất trống đồi núi trọc để trồng rừng nguyên liệu.

b) Phối hợp với chính quyền địa phương nơi có rừng nghiên cứu xây dựng Đề 
án thí điểm về giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ theo hướng 
có lợi cho người dân trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2006.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc ký hợp 
đồng giao khoán sử dụng đất của các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ. Nghiêm 
cấm việc sử dụng đất theo hợp đồng khoán để xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến 
trúc trên đất dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp lập hợp đồng khoán có nội 



dung trái với quy định của Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký hợp đồng giao 
khoán phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố.

d) Phối hợp với Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét bổ bổ 
sung cán bộ kiểm lâm cho cơ sở nhằm tăng cường, củng cố và kiện toàn tổ chức hoạt 
động của Kiểm lâm, có phương án tăng cường năng lực, đảm bảo việc thực thi pháp 
luật về bảo vệ và phát triển rừng của lực lượng Kiểm lâm.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân 
thành phố ban hành Quy chế quản lý, khai thác, gây nuôi và phát triển động vật 
hoang dã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án theo dõi diễn biến 
rừng và đất lâm nghiệp trình Uỷ ban nhân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện 
tốt công tác này hàng năm theo đúng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

nơi có rừng tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp, kiểm tra, thanh tra 
việc giao đất, sử dụng đất lâm nghiệp tại các địa phương có rừng; kiên quyết thu hồi 
diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích, giao đất không đúng thẩm 
quyền; đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp cho các hộ gia đình theo đúng quy định của Luật Đất đai.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có rừng chịu trách nhiệm 
trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc quản lý Nhà nước về rừng và 
đất lâm nghiệp tại địa phương theo Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 
12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần chú trọng thực hiện các biện 
pháp sau:

a) Kiên quyết xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ 
và phát triển rừng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân địa phương chấp hành 
nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản có liên quan trong lĩnh 
vực này. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ và phát 
triển rừng trong cộng đồng dân cư.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc giao đất lâm 
nghiệp cho hộ gia đình tại địa phương theo đúng quy định của Luật Đất đai, đảm bảo 
nhân dân vùng rừng có đất để trồng rừng, phát triển kinh tế. Nghiêm cấm việc giao 
đất, giao rừng không đúng thẩm quyền, không đúng loại đất, loại rừng và các hành vi 
chặt phá rừng để lấy đất sản xuất.

4. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng thành phố:

Tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công 
tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật 



về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường điều tra, xử lý theo pháp luật các vi phạm 
trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:
Cân đối, bảo đảm kinh phí theo quy định cho việc triển khai kế hoạch quản lý, 

bảo vệ rừng hàng năm của các địa phương và lực lượng Kiểm lâm.
6. Chi cục Kiểm lâm thành phố: 
Có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi có rừng, Công 

an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành 
phố chú trọng các hoạt động trọng tâm sau đây:

a) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng chặt phá rừng, sử 
dụng các phương tiện để rà tìm phế liệu trong các khu rừng. Xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các quận, 
huyện nơi có rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục củng 
cố và duy trì hoạt động của Đội Kiểm lâm cơ động, Đội Phòng cháy, chữa cháy rừng 
và các Tổ phản ứng nhanh về phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu rừng trên địa 
bàn thành phố.

c) Kiểm tra, rà soát, thống kê các cơ sở, trại chăn nuôi sinh sản, điểm thu gom, 
buôn bán động vật hoang dã và các cửa hàng ăn uống đặc sản từ động vật hoang dã. 
Xử lý nghiêm đối với các cơ sở quảng cáo, nuôi nhốt, dịch vụ ăn uống, mua bán, vận 
chuyển và kinh doanh trái phép động vật hoang dã theo quy định.

d) - Rà soát, sắp xếp lại các Trạm Kiểm lâm theo hướng quản lý tốt địa bàn.
    - Tạm thời không đặt sào chắn (barie); không dừng các phương tiện đang lưu 

thông để kiểm soát lâm sản trên các tuyến giao thông đường bộ (ngoại trừ một số 
trường hợp cần thiết). 

   - Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức ngành Kiểm lâm trong quá 
trình thi hành công vụ, tiếp tục củng cố và kiện toàn lực lượng Kiểm lâm phụ trách 
địa bàn xã, phường có rừng theo Quyết định số 105/QĐ-BNN ngày 17 tháng 10 năm 
2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm 
phụ trách địa bàn và gắn với việc xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ rừng trong 
cộng đồng dân cư theo Thông tư số 56/1999/TT-BNN-KL ngày 30 tháng 03 năm 
1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

đ) Làm cơ quan thường trực, thường xuyên nắm tình hình và báo cáo kịp thời 
về tình hình bảo vệ rừng để Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo phù hợp.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn thành phố:
Tiếp tục theo dõi, đưa tin và phản ánh các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng; phối 

hợp cơ quan Kiểm lâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng tại cơ sở.



Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 03 tháng 9 năm 2003 của 
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày 
ký.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực 
hiện nghiêm túc./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH 
      
Hoàng Tuấn Anh


