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Số: 11/2008/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng

Thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của
Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa
cháy rừng; ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng; dưới sự
tham mưu tích cực của cơ quan Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
cùng các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục Luật
Bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn các chủ rừng và nhân dân trong huyện
thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR; kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ xử lý 110
vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tịch thu 123,305 m3 gỗ các loại; tạm
giữ xử lý 12 xe ô tô, 01 xe công nông và 6 xe máy vận chuyển trái phép gỗ; thu
nộp ngân sách Nhà nước 243.250.000 đồng.
Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm 2008 số vụ vi phạm Luật Bảo vệ phát triển
rừng tăng so với cùng kỳ năm trước 34 vụ, trong đó có 23 vụ phá rừng trái phép
để làm nương rẫy và 02 vụ sử dụng đất lâm nghiệp trái phép để trồng rừng; lâm
sản tịch thu tăng so với năm trước 55,65 m3 gỗ các loại. Tính chất các vụ vi
phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày càng tinh vi, tình trạng cản trở, chống
đối người thi hành công vụ ngày càng quyết liệt. Các trọng điểm phá rừng, khai
thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản chủ yếu thường xảy ra ở địa bàn
các xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn và Thượng Hóa nằm trong khu vực biên
giới do các đồn biên phòng quản lý.
Việc vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng xảy ra có nhiều nguyên nhân
khách quan, nhưng nguyên nhân chính là một số địa phương, một số đơn vị biên
phòng và các chủ rừng chưa chỉ đạo kiên quyết, chính quyền một số xã chưa
quan tâm đúng mức và chưa có các giải pháp tích cực để phát hiện và ngăn

