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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 3 năm 2018

CHỈ THỊ
Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy
rừng và quản lý lâm sản trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh ñã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực
hiện ñồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tình trạng khai thác, mua bán
lâm sản trái pháp luật từng bước ñược kiểm soát, không ñể ñiểm nóng phá rừng xảy ra, vốn
rừng ñược bảo toàn và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế ñó
là: (1) Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm ñất lâm nghiệp giữa người dân ñịa phương với các
Công ty Lâm nghiệp, các Ban Quản lý rừng phòng hộ xảy ra ở một số nơi, nhiều vụ việc có
tính chất phức tạp, ñông người; (2) Tình hình khai thác, phá rừng, cháy rừng với hình thức
nhỏ lẻ vẫn còn diễn ra ở một số ñịa phương, nhất là khu vực rừng phòng hộ, vùng giáp ranh
giữa các huyện, các tỉnh; (3) Kết quả trồng rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ chưa
cao, tỷ lệ thành rừng thấp;...
ðể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, bảo ñảm kỷ cương pháp luật, tăng cường
hiệu lực quản lý Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ
trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường các
biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản.
Trong ñó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau ñây:
1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ ñạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện
pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lâm
sản, coi ñây là nhiệm vụ trọng tâm của ñịa phương, cụ thể:
a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về
rừng và ñất lâm nghiệp ñã ñược phân cấp tại Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-TTg ngày 08/12/2012
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết ñịnh số 54/2013/Qð-UBND ngày 05/12/2013 của UBND
tỉnh.
b) Tập trung rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang quy hoạch rừng sản
xuất gắn với ñiều chỉnh quy hoạch lại 3 loại rừng ñến năm 2025 và ñịnh hướng ñến 2030 theo
ñúng các quy ñịnh hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương; ñẩy nhanh tiến ñộ
giao rừng, giao ñất cho các thành phần kinh tế (kể cả diện tích rừng ngoài quy hoạch 03 loại
rừng, diện tích rừng phát sinh sau kiểm kê rừng và diện tích chuyển ñổi từ phòng hộ ít xung yếu
sang quy hoạch sản xuất); rà soát diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) ñất
cho hộ gia ñình, cá nhân chồng lấn ñất quy hoạch phòng hộ, diện tích ñang có tranh chấp, ñảm
bảo hoàn thành công tác giao rừng, giao ñất và giải quyết các tranh chấp ñất lâm nghiệp trên ñịa
bàn quản lý trong năm 2018.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng,
pháp luật về ñất ñai ñể Nhân dân biết phòng ngừa và tham gia ñấu tranh phòng chống các hành
vi vi phạm pháp luật. Thực hiện việc xác nhận lâm sản, cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo

