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CHỈ THỊ
Về việc triển khai trồng rừng kinh tế và trồng cao su

Trong những năm gần đây, phong trào trồng rừng trên địa bàn huyện phát
triển khá rầm rộ, các chủ rừng thuộc doanh nghiệp Nhà nước, các hộ gia đình
đang phát triển trồng rừng bằng nguồn vốn khác nhau, như tranh thủ sự đầu tư
của các Dự án 661, Dự án PPFP và bằng nguồn vốn tự có. Trong quá trình triển
khai thực hiện, các chủ rừng đã có nhiều cố gắng gắn trồng rừng với việc bảo vệ
rừng, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Song bên
cạnh đó, phong trào trồng rừng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như tự ý phát, đốt,
chiếm dụng đất lâm nghiệp, không tuân thủ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân
huyện, nghiêm trọng hơn nữa là một số hộ gia đình đã phá rừng tự nhiên đang
phục hồi, để trồng rừng.
Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ rừng, Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg
ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện trách
nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp; Chỉ thị số
13/3003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp
bách để bảo vệ và phát triển rừng; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan,
ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số
nội dung sau:
1. Tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng Luật Bảo vệ và phát triển
rừng và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng tại các cộng
đồng dân cư thôn, bản.
2. Xử lý nghiêm minh, đúng luật, đúng lỗi đối với các trường hợp vi phạm
như lấn chiếm đất, lấn chiếm rừng, phá rừng để trồng rừng, trồng cao su.
3. Đất để trồng rừng phải là đất trồng, đồi núi trọc (Ia, Ib, Ic) chưa có rừng,
được quy hoạch cho mục đích sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.
Riêng đối với việc chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng hoặc
chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, chủ rừng phải căn cứ vào các văn
bản của Chính phủ, văn bản Bộ NN và PTNT, văn bản của tỉnh và hướng dẫn

