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V/v tăng cường công tác
quản lý nhà nước đối với
diện tích rừng Dự án KfW6
bàn giao cho địa phương
quản lý

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- UBND các huyện: Đức phổ, Tư Nghĩa và
Nghĩa Hành.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Báo cáo số 2033/BC-SNNPTNT ngày 30/7/2019 về kết quả thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý nội dung Báo Công
an Đà Nẵng nêu về việc rừng tan hoang vì dự án trồng rừng (bản chụp kèm
theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành:
a) Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại Tiết 2.1 Điểm 2 Mục II
Báo cáo số 2033/BC-SNNPTNT ngày 30/7/2018 của Sở Nông nghiệp và
PTNT nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 31/12/2019. Trường hợp có vướng
mắc trong quá trình thực hiện, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất biện pháp
giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.
b) Chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã
hội hóa nhất là các chủ rừng để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ, phát triển
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.
2. Giao các Sở, ngành liên quan:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu
UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh
phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao
rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số
75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư hàng năm tối đa không quá quy định tương ứng với quy định tại Chương
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 – 2020. Hoàn
thành trước kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh.

- Chủ trì xác định cây gỗ có nguồn gốc tự nhiên để Sở Tài nguyên và Môi
trường và UBND các huyện có cơ sở thể hiện phần ghi chú trong Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm
định Phương án (Kế hoạch) giao rừng của UBND các huyện đối với diện tích đủ
tiêu chí thành rừng đã được công nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trình
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
b) Sở Tài chính:
Phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và
Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách
tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách hiện
hành của Nhà nước có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển
rừng. Cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ
tục liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nguồn vốn
ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện Quyết định nêu trên trước kỳ họp HĐND
tỉnh cuối năm 2019.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng
dẫn lập UBND các huyện lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất
là rừng trồng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc Dự án
KfW6 nói riêng và các chương trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh
nói chung; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp người
dân tự ý phá bỏ rừng trồng, rừng KNTS chuyển sang trồng cây khác (không
phải là cây bản địa) mà không chấp hành quy định của Nhà nước để chuyển
cho người khác thực hiện.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
UBND các huyện thẩm định Phương án (Kế hoạch) giao rừng của UBND các
huyện đối với diện tích đủ tiêu chí thành rừng đã được công nhận quyền sử
dụng đất lâm nghiệp.
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành và các cơ quan,
đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), TH,
KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong303)
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