18

CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 01-4-2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2006/CT-UBND

ðà Nẵng, ngày 0 6 tháng 3 năm 2006

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng
trên ñịa bàn thành phố ðà 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 ñể bảo vệ và phát triển
rừng, trong thời gian qua, Sở Thủy sản - Nông Lâm ñã 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 ñã thu ñược những kết quả nhất ñịnh, ñặc biệt
là giữ vững ñộ che phủ rừng ở mức trên 41%. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật
về bảo vệ rừng chưa ñược giảm thiểu, tình trạng cháy rừng gia tăng ñột biến so với
nhiều năm trước, ñặc biệt nổi lên tình trạng chặt phá rừng trồng bằng nguồn vốn ngân
sách Nhà nước, lấn chiếm ñất rừng trái phép, phá rừng tự nhiên ñể lấy ñất sản xuất.
Nguyên nhân chính là do các ngành và chính quyền ñịa phương nơi có rừng chưa
thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và ñất lâm nghiệp, chưa phối hợp
ñồng bộ trong việc thực hiện các quy ñịnh pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
ðể tiếp tục làm tốt hơn công tác bảo vệ và phát triển rừng trên ñịa bàn thành
phố, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên ñịa bàn
thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố ðà 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 ñiều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng: ðặc dụng, phòng hộ, sản xuất
theo ñúng tiêu chí phân cấp, phân loại rừng ñã ñược Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy ñịnh trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2006 theo
hướng: Xây dựng ổn ñịnh lâm phận các khu rừng ñặc dụng và phòng hộ, quản lý rừng
liền vùng liền khoảnh, phát huy ñược tiềm năng và lợi thế khu rừng, tiếp tục ñóng
cửa rừng tự nhiên, quy hoạch ñất trống ñồi núi trọc ñể trồng rừng nguyên liệu.
b) Phối hợp với chính quyền ñịa phương nơi có rừng nghiên cứu xây dựng ðề
án thí ñiểm về giao rừng tự nhiên cho cộng ñồng 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
ñồng giao khoán sử dụng ñất của các Ban Quản lý rừng ñặc dụng, phòng hộ. Nghiêm
cấm việc sử dụng ñất theo hợp ñồng khoán ñể xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến
trúc trên ñất dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp lập hợp ñồng khoán có nội

