50

CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 30-5-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUYÊN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2008/CT-UBND

Tuyên Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ phát triển rừng
phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008
Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là công tác
phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, các
địa phương quan tâm thực hiện các biện pháp thích hợp nên tình trạng khai thác,
mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản đã được ngăn chặn kịp thời, tình trạng
cháy rừng đã được hạn chế đến mức thấp nhất.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng - PCCC
rừng, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo
vệ phát triển rừng và PCCC rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập
huấn dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và
trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
2. Các địa phương tăng cường phối hợp lực lượng kiểm lâm và các ngành
liên quan để kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phát đốt rừng làm nương rẫy trái
phép; lấn chiếm rừng, đất rừng, phá rừng trái phép để trồng rừng; đặc biệt chú
trọng kiểm tra những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh.
3. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình
trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã
trong các khu vực rừng, các tuyến giao thông trọng điểm.
Kiên quyết xử lý nghiêm minh trước pháp luật đối với những cá nhân, tổ
chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa
tiến hành kiện toàn củng cố lại Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ
rừng và PCCC rừng của đơn vị mình, đảm bảo đủ năng lực chỉ đạo, điều hành

