UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỦA CHÙA

Số: 430 /UBND-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tủa Chùa, ngày 27 tháng6

năm 2020

V/v triển khai thực hiện các văn bản
liên quan đến quản lý cây gỗ Nghiến,
xử lý gỗ Nghiến tịch thu và hướng
dẫn sử dụng tiền DVMTR đối với
UBND cấp xã

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1745/UBND-KTN ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên về việc tăng cường quản lý loài cây nghiến và xử lý gỗ nghiến sau
tịch thu do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 1113/HDLNSNN&PTNT-STC ngày 11/6/2020 của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn - Sở Tài chính tỉnh Điện Biên về quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi
trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao
trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban huyện, đơn vị
lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý
kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1745/UBND-KTN ngày 16/6/2020
và Hướng dẫn số 1113/HDLN-SNN&PTNT-STC ngày 11/6/2020 của liên Sở
Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Sở Tài chính; đồng thời tập trung triển
khai một số nhiệm vụ sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm
nghiệp; chỉ đạo các Trưởng bản, Chủ rừng bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra
diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ tối thiểu 01 lần/tuần. Kịp thời ngăn chặn,
xử lý các vụ vi phạm, đồng thời báo cáo UBND xã khi có tình trạng đốt rừng, phá
rừng, khai thác rừng trái pháp luật, nghiêm cấm việc bao che cho các đối tượng vi
phạm phá rừng, đốt rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, các ngành chức năng của huyện xây
dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh khu vực rừng bị khai thác, chặt hạ, xây dựng
phương án ngăn chặn, xử lý các hành vi mua, bán, tàng trữ, kinh doanh, vận
chuyện lâm sản trái pháp luật xảy ra trên địa bàn, tập trung tại các xã Mường
Đun, Xá Nhè, Tủa Thàng, Huổi Só và trên các tuyến đường bộ từ xã Xá Nhè đi
xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tuyến đường sông thuộc lưu vực lòng hồ thủy
điện Sơn La.
- Khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi
trường rừng đúng mục đích, đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ
rừng trên địa bàn quản lý có hiệu quả, tiết kiệm gửi về Phòng Tài chính – Kế
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hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt theo quy định; thực hiện niêm
yết công khai danh sách các bên nhận khoán bảo vệ rừng đươc hưởng DVMTR
theo Hướng dẫn số 1113/HDLN-SNN&PTNT-STC ngày 11/6/2020 của liên Sở
Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.
2. Hạt Kiểm lâm huyện
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện các quy định của
pháp luật về Lâm nghiệp; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chủ rừng và các
cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn, xây dựng
nguồn tin, bám nắm địa bàn. Quản lý chặt chẽ hồ sơ, lâm sản đã được bán đấu
giá, chuyển giao bán đấu giá, tránh tình trạng hợp lý hóa hồ sơ để hợp thức hóa
nguồn gốc lâm sản.
- Chủ trì phối hợp với Công an huyện và các lực lượng chức năng của tỉnh
kiểm tra, điều tra, truy quét các điểm nóng, đối tượng vi phạm; ngăn chặn nguồn
cung cấp từ nhân dân cho các đối tượng “đầu nậu”,
- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại các huyện giáp ranh
như huyện Tuần Giáo, huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai
Châu) tổ chức xử lý dứt điểm tình trạng mua, bán, tàng trữ, khai thác gỗ Nghiến
tại các khu vực giáp ranh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng rừng (đặc biệt
khu vực phân bố loài cây gỗ Nghiến) tại khu vực giáp ranh xã Cà Nàng, huyện
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơ La; tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện
gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chủ trì phối hợp với UNBD các xã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng
phân bố cây gỗ Nghiến, xác định khu vực bị chặt hạ, khai thác trái pháp luật (số
lượng cây bị chặt hạ, số cây chưa bị chặt hạ còn lại trong rừng thuộc tiểu khu,
khoảnh, lô, loại rừng). Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất các biện
pháp quản lý, đưa ra khỏi rừng, không để các đối tượng tiếp tục khai thác trái
phép; đồng thời gửi dự thảo báo cáo tham mưu cho UBND huyện báo cáo gửi
UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND huyện trước
ngày 25/8/2020.
- Hằng năm tổng hợp số gỗ Nghiến tròn tịch thu do vi phạm hành chính
đang được lưu giữ tại địa phương và tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo
cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian hoàn thành gửi dự
thảo báo cáo về UBND huyện trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.
- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương triển khai thực hiện việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường
rừng theo Hướng dẫn số 1113/HDLN-SNN&PTNT-STC ngày 11/6/2020 của
liên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu xử lý theo
thẩm quyền đối với gỗ Nghiến xẻ (dạng thanh, tấm), cục, u, bướu đã được tịch
thu đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
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3. Công an huyện
- Thực hiện tốt quy chế, kế hoạch phối hợp về phòng chống tội phạm, xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phối hợp với Hạt Kiểm lâm
các tổ chức, đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực,
tự giác tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng;
- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp tập trung truy quét, trấn áp các đối
tượng chặt phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận
chuyển, kinh doanh, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện.
- Tập trung điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng vi phạm để có biện
pháp đấu tranh và xử lý dứt điểm, nghiêm minh trước pháp luật, đặc biệt đối với
các hành vi vi phạm liên quan đến gỗ Nghiến trên địa bàn huyện.
4. Tổ công tác liên ngành (thành lập theo Quyết định số 706/QĐUBND ngày 3/6/2020 của UBND huyện):
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, tổ chức tuần tra rừng.
Tập trung kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, phát hiện kịp thời và
tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục triển khai, xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng kiểm tra,
xác minh làm rõ các khu rừng bị khai thác, các đối tượng, người dân tham gia
khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ Nghiến, lên phương án ngăn chặn, xử lý,
trong đó tập trung tại các xã: Mường Đun, Xá Nhè, Tủa Thàng, Huổi Só và
tuyến đường từ xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa đi xã Ta Ma, Phình Sáng của huyện
Tuần Giáo; tuyến đường Na Toòng đi quốc lộ 6 về Tuần Giáo; tuyến đường
sống từ Tủa Thàng, Huổi Só đi huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu tỉnh Sơn La,
huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu và lên thị xã Mường Lay.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
- Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức rà soát tổng hợp gỗ
Nghiến đã xử lý tịch thu, tổ chức bán đấu giá gỗ các loại gỗ Nghiến xẻ (dạng
thanh, tấm), cục, u, bướu theo quy định của pháp luật hiện hành
- Trên cơ sở phương án sử dụng tiền DVMTR phục vụ cho công tác quản
lý, bảo vệ rừng đối do UBND xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm
quản lý rừng gửi, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thẩm
định, trình UBND huyện xem xét phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.
Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh Điện Biên;
KT. CHỦ TỊCH
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
(b/c)
PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Như trên;
- Thành viên Tổ công tác liên ngành được
thành lập theo Quyết định số 706/QĐUBND ngày 3/6/2020 của UBND huyện;
- Lưu: VT, KL.

Vừ A Hùng
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