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QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc phân cấp quản lý Nhà nước về rừng 

và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng;
Căn cứ Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng chính phủ 

về Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29 tháng 

01 năm 2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê 
đất lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 6758/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2008 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1006/TT-SNN ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành quyết định phân cấp 
quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các quận, huyện có rừng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện có rừng thực hiện quản 
lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như phụ lục 
số 1,2,3 đính kèm.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:
1. Chủ tịch UBND các quận, huyện có rừng:
- Thực hiện quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp được quy định tại Quyết 

định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;



 - Triển khai việc phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho 
UBND các xã, phường có rừng;

- Sử dụng kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
giai đoạn 2008 - 2020 (Quyết định phê duyệt số 6758/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 
2008) để tổ chức thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tham mưu UBND thành phố quản lý Nhà nước về rừng và chịu trách nhiệm 

bàn giao thành quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 6758/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố cho UBND quận, huyện có rừng; 
đồng thời xây dựng phương án phân giao quản lý lâm phận cụ thể cho các chủ rừng 
trình UBND thành phố phê duyệt;

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, giám sát việc quản lý rừng, bảo vệ rừng 
và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Theo dõi kết quả Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2011 - 2020 đề xuất UBND thành phố sửa đổi bổ sung cho phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện quản lý Nhà nước về đất lâm 
nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
17572/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2000 của Chủ tịch UBND thành phố.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 
lâm, Chủ tịch UBND các quận, huyện có rừng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./.
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