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HUY1N MINH LONG
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
S: 54/UBND-KTTH

Minh Long, ngày2 tháng 01 näm 2019

V/v tang cixng cong tác bão v
riirng tru'Oc, trong và sau Têt
Nguyen Dan K Hi 2019
KInh gCri:
- Hat Kiêm lam huyn;
- Cong an huyn;
- Ban Chi huy Quân sr huyn;
- Phông Nông nghip và PTNT huyn;
- Ban Quàn 1 Rtirng phông h huyn;
- Dài Truyên thanh - Phát 1a truyên hInh huyn.
- UIBND các xã;
Trong thô'i gian qua, các cp, các ngành cüa huyn dã có nhiu n lirc,
cô gang thirc hin dông b các giài pháp quàn 1 bào v và phát triên rung.
Tlnh trng khai thác, rnua ban lam san trái pháp 1ut trng buóc dirge kiêrn
soát, khOng dê diem nóng phá rung xày ra, von rmg dirge báo toàn và ngày
càng phát triên.
Tuy nhiên, d dam bào cong tác quàn 1 rrng, bào v rirng và quán 1
lam san truc, trong và sau Têt Nguyen Dan Ki Hçi 2019 trên dja bàn
huyn,UBND huyn có kiên chi dao nhu sau:
1. U5 ban nhân dan các xà
- T ehirc tng kt cOng tác báo v rrng, phông cháy ehta cháy rmg
näm 2018; xây dirng chuo'ng trInh, kê hoach bâo v rü'ng, PCCCR näm 2019.
- Dy manh cOng tác tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v bão v và
phát triên rung cho Nhân dan; 4n dng Nhân dan thrc hin tot Quy uc
bào v và phát triên rung) do cong dông dan cu xây di.rng dä dirge UBND
huyn phê duyt.
- Thrc hin dy dii trách nhim quàn 1 nhà nuóc cüa các cp v rrng
và dat lam nghip theo quy dnh tai Quyêt dnh so 07/201 2/QD-TTg ngày
08/02/20 12 cüa Thu tl.róng ChInh phü ban hành mt sO chInh sách tang curng
cOng tác bào v rü'ng; Chü tjch UBNID xâ tr1rc tiêp quàn 1 rung và chju trách
nhim truc Chü tch UBND huyn ye tài nguyen rung thuc dja phuang
quàn 1.
- Ip trung dy manh cOng tác tu.n tra, truy quét bào v rrng nhm
phát hiên, ngàn chn ki.p th?ri eác hành vi vi phm Lut Lam Nghip. Chi dao
Cong an, Xä di, Kiêm lam dia bàn tang euô'ng tham muu, dê xuât xu 1 vi
phrn hành chInE trong linE vçre quan 1 rung, bào v rung và quàn 1 lam san
theo thâm quyên, tru6ng hgp vu'gt thâm quyên xü pht cüa Chu tjeh UBND
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xã thI chuyên toàn b ho so' vj vi phm cho Ht Kiêm lam Minh Long dê xr
1 theo thârn quyên.
- Phân cOng trirc Co quan 24/24 già' trong các ngày nghi Tt nhrn darn
1 khi có các tInh huOng cap bach xãy ra.
báo 1irc luçmg dê kp thai
2. Hat Kiêm lam huyên
- Phôi hpp vó'i các ngành, hi, doàn the, UBND các xä vá Ban Quãn l
Rüng phOng h huyn day rnnh cOng tác tuyên truyên giáo dic Lut Lam
Nghip den can b và nguè dan; 4n dng già lang, ngu'è có uy tin tham gia
phát dng phong trào toàn dan tharn gia bào v rü'ng và quãn l lam san "ten
gOc't.
- Xác djnlì các dim phá rmg, khai thác rmg, ct giu lam san phi h9p
vói Cong an, Quân sr tO chrc truy quét, trit phá theo tinh than Chi th sO
06/CT-TJBND ngày 13/3/2018 cña Chü tch UBND tinh Quâng Ngãi ye tang
cthng các bin pháp quàn 1 báo v, phát triên rmg, phông cháy, chü'a cháy
rrng và quàn 1 lam san trên dja bàn tinh; Chi thi 1685/CT-TTg ngày
27/9/2011 ciia Thu tuóng Chinh phñ ye vic tang cumg chi do thirc hin các
bin pháp bâo v rrng, ngán chin tinh trng phá rrng và chông ngui thi hành
cOng vii. Quân 1 chat chë, kiêm tra thuè'ng xuyên, dt xuât các co' s& chê biên,
kinh doanh lam san trên dja bàn huyn.
- Kim tra, giárn sat chat chë vic khai thác g rmg trng, g vu'n, cay
trng phân tan, go tn ding, tn thu tren din tIch dat lam nghip dã giao cho
t chtrc, h gia dInE, cá nhân. Không d xãy ra tInh trng lçii ding khai thác
g rmg trông, khai thác tn ding g dê phá rmg trái pháp 1ut.
- Xü 1 và tharn rnuu UBNID huyn xu 1 kp thè'i, dung quy dnh pháp
luât các vi vi phm trong linE vrc quãn 1 nmg, bào v rü'ng và quàn l lam
san, khOng dê các vi vi phrn tOn dng kéo dài.
3. Cong an huyn, Ban Chi huy Quân sij huyn
Ph& hçip Ht Kim lam, Ban Quàn 1 Rimg phông hO, UBND các xã t
chrc tuan tra, truy quét bâo v rirng tn gôC, kiêm tra vic 4n chuyên lam san
tren các tuyen diRng giao thông trên da bàn huyn. Bô trI lirc luçmg sn sang
h trç cho Ht Kiêrn lam, UBNID các xä khi có yeu cau.
4. Ban Quãn l Rfrng phông h huyn
Tang crè'ng cOng tác tuyên truyn, ph bin Lust Lam Nghip cho
Nihan dan h9c tap; Day minh cOng tác tuân tra, truy quét bao v rrng nhäm
phát hin, ngän chn xir l kp th?i các hành vi xâm hi den tài nguyen rirng
trên din tIch rü'ng dup'c giao.
5. Dài Truyên thanh - Phát lii truyên hInh huyn
Ph& hçip vO'i UBND các xâ, các ngành chuc näng dua tin kp thai
ye cong tác bao v rung, PCCCR; bO tn thai luqng ph bin các quy djnh
ye Lut Lam Nghip trën song phát thanh dê Nhan dan bit và thçrc hin.
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6. Phông Nông nghip Va Phát triên nông thôn huyn
Tham rnixu gi1ip UBND huyn phi hcTp cüng Hat Kiêrn lam, UBND
các xã, to chute true ban, theo dOi thông tin, nàm bat tInh hInh ye cong tác
quail 1, bão v rrng trong linh v1rc quán l nhà nuó'c ye lam nghip; Tham
1mm giuip UBND huyn trien khai, irng phó vó'i các tInh huOng phá rrng, lan
ehiêm dat quy hoach lam nghip xãy ra trén dja bàn huyn.
Yêu cu UBND các xã, các phông, ban và don vj có lien quan khân
truung triên kkiai thrc hin./.
No'i nhân:
- Nhu' trên;
- Chi cuic Kim lam Quáng Ngai;
- TT: HU, HDND huyn (báo cáo);
- CT, PCI UBND huyên;
- CPVP;
- Luu: VT.
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