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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 14 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện
vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận
và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Quy chế số 1087/QC-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh
Bình Thuận và UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại khu
vực giáp ranh giữa hai tỉnh;
Căn cứ Công văn số 1735/UBND-LN ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND
tỉnh Lâm Đồng về việc ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án thành lập Trạm quản lý bảo
vệ rừng liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di Linh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 71/TTr-SNN ngày 17 tháng 4 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thành lập Trạm quản lý, bảo
vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện
Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ
trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành
các bước công việc cụ thể để triển khai thực hiện Đề án thành lập Trạm quản lý, bảo
vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện
Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các
cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 14 tháng 5 năm 2019

ĐỀ ÁN
thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh
huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng,
huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND
ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận)
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ THÀNH LẬP TRẠM QUẢN LÝ
BẢO VỆ RỪNG LIÊN HUYỆN
1. Sự cần thiết thành lập
Huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh
thuộc tỉnh Lâm Đồng là 3 huyện có đường ranh giới hành chính chung khá dài. Hầu
hết rừng phòng hộ đầu nguồn của huyện Bắc Bình gồm các tiểu khu 57, 58, 68, 69, 73
thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy giáp ranh với các tiểu khu 678,
679 do Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Tam Hiệp, tỉnh Lâm Đồng quản lý
và tiểu khu 365, 366, 367 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.
Trong những năm gần đây tình trạng phá rừng làm rẫy, phá rừng lấy gỗ tại vùng
giáp ranh thường xuyên xảy ra. Các đối tượng phá rừng rất manh động, liều lĩnh và sử
dụng các loại phương tiện độ, chế, xe hoán cải và ngựa thồ để vận chuyển gỗ, lâm sản
trái phép là chủ yếu.
Mặc dù các đơn vị chủ rừng đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn
thường xuyên; giữa huyện Bắc Bình và huyện Đức Trọng cũng đã có quy chế phối hợp
quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh. Huyện Bắc Bình cũng đã thành lập Tổ kiểm tra
liên ngành, liên tục tổ chức các đợt truy quét chống phá rừng. Tuy nhiên, rừng phòng
hộ đầu nguồn từng lúc, từng nơi vẫn tiếp tục bị tàn phá. Nguyên nhân chủ yếu là do
điều kiện địa hình đồi núi cao, chia cắt hiểm trở và xa nên hiệu quả các đợt kiểm tra,
truy quét còn thấp và khó duy trì được thường xuyên, liên tục. Ngoài ra còn một nguyên
nhân không nhỏ là sự khó khăn, trở ngại trong công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp
luật vốn luôn rất nhạy cảm tại những vùng giáp ranh.
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Do đó việc bố trí Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện
Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm
Đồng là giải pháp tình thế trước mắt và có thể duy trì lâu dài, nhằm hạn chế tối đa
những thiệt hại do phá rừng gây ra; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác
tuyên truyền, giáo dục, răn đe và xử lý các tình huống vi phạm pháp luật về bảo vệ và
phát triển rừng tại vùng giáp ranh.
2. Cơ sở pháp lý
a) Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
b) Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bình Thuận và UBND tỉnh Lâm Đồng về công
tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh 2 tỉnh.
c) Quy chế phối hợp số 1087/QC-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Bình
Thuận và UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại khu vực giáp
ranh giữa hai tỉnh.
d) Thông báo số 338/TB-UBND ngày 31/8/2018 về kết luận của Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận - Phạm Văn Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S tại Hội nghị đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác chống
phá rừng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.
II. PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP TRẠM QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG LIÊN
HUYỆN
1. Mục tiêu: Để tăng cường bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa các xã Ninh Loan
thuộc huyện Đức Trọng, xã Tam Bố thuộc huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng và xã Phan
Lâm, xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận. Góp phần bảo vệ và phát
triển diện tích rừng hiện còn, phát huy tính năng phòng hộ của rừng và cải thiện môi
trường sinh thái vùng của 3 huyện: Bắc Bình, Di Linh và Đức Trọng.
2. Nguyên tắc: Việc thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp
ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc
tỉnh Lâm Đồng không hình thành đơn vị sự nghiệp mới, không tăng thêm biên chế;
Trạm hoạt động theo mô hình tổ chức phối hợp liên huyện.
3. Tên gọi: Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc
Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm
Đồng (sau đây gọi chung là Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình
- Đức Trọng - Di Linh).
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4. Vị trí pháp lý
a) Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di
Linh là tổ chức phối hợp để tăng cường năng lực bảo vệ rừng và ngăn chặn các hành
vi phá rừng và đất rừng phòng hộ đầu nguồn vùng giáp ranh giữa ba huyện Bắc Bình
thuộc tỉnh Bình Thuận, huyện Đức Trọng và huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.
b) Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di
Linh chịu sự quản lý của UBND huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận.
c) Vị trí đặt trạm có tọa độ: 479898 - 1274910, tại tiểu khu 57, đối tượng rừng
sản xuất, thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy thuộc địa giới hành
chính xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
5. Nhiệm vụ
a) Tuần tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm rừng
và đất lâm nghiệp vùng giáp giữa xã Phan Sơn - huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận
và xã Ninh Loan - huyện Đức Trọng, xã Tam Bố - huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.
b) Tham gia truy quét chống phá rừng vùng giáp ranh do Ban Chỉ đạo về kế
hoạch bảo vệ và phát triển rừng của ba huyện tổ chức.
c) Phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp tại vùng rừng
giáp ranh giữa ba huyện.
d) Thu thập thông tin diễn biến tình hình phá rừng vùng giáp ranh, kịp thời báo
cáo Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của ba huyện để theo dõi, xử
lý.
6. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động
a) Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di
Linh được phân công 01 Tổ trưởng phụ trách, điều hành chung, 01 Tổ phó và các
thành viên.
b) Tổ trưởng do công chức Kiểm lâm huyện Bắc Bình đảm nhiệm và kiêm phụ
trách, quản lý các thành viên thuộc huyện Bắc Bình. Tổ phó do công chức Kiểm lâm
huyện Đức Trọng phân công đảm nhiệm và kiêm phụ trách, quản lý các thành viên của
tỉnh mình.
c) Lực lượng của Trạm được bố trí thay đổi luân phiên do mỗi huyện tự quyết
định nhưng phải bảo đảm các tiêu chí: đủ quân số, hoạt động tuần tra bảo vệ rừng được
duy trì thường xuyên, không thay đổi đồng loạt làm xáo trộn tổ chức, làm thiếu hụt lực
lượng thông thạo địa hình.

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 30-5-2019

26

d) Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do các bên tự trang bị, quản lý và sử dụng
theo quy định pháp luật về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.
đ) Việc phối hợp điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp tại
vùng giáp ranh phải dựa trên cơ sở Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp
ranh giữa UBND tỉnh Bình Thuận - UBND tỉnh Lâm Đồng và giữa UBND huyện Bắc
Bình - UBND huyện Đức Trọng - UBND huyện Di Linh.
e) Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo về kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng của ba huyện, Chi cục Kiểm lâm của hai tỉnh vào ngày 30
hàng tháng.
7. Số lượng người làm việc
Đội ngũ người làm việc tại Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc
Bình - Đức Trọng - Di Linh bao gồm nhân lực của các lực lượng Kiểm lâm, công an,
quân sự huyện Bắc Bình; Kiểm lâm, công an huyện Đức Trọng và quân sự huyện Di
Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng; nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp,
tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị quản lý rừng có liên quan tại khu vực giáp ranh của 03
huyện Bắc Bình, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh.
Tổng số lượng người làm việc của Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên
huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di Linh là 14 người. Cụ thể gồm:
a) 07 người của tỉnh Bình Thuận, gồm:
- Kiểm lâm huyện Bắc Bình : 02 người
- Công an huyện Bắc Bình : 01 người
- Quân sự huyện Bắc Bình: 01 người
- Ban Quản ký rừng phòng hộ Sông Lũy : 03 người
b) 07 người của tỉnh Lâm Đồng, gồm:
Kiểm lâm huyện Đức Trọng : 01 người
Công an huyện Đức Trọng: 01 người
Quân sự huyện Di Linh: 01 người
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp: 02 người.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh:
8. Xử lý vi phạm

02 người.
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Khi phát hiện vi phạm, Trạm quản lý, bảo vệ rừng nhanh chóng hoàn thành việc
lập hồ sơ ban đầu chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm địa phương nơi xảy ra vi phạm để xử
lý.
Đối với các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì căn cứ quy định tại Bộ Luật
hình sự, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
có liên quan; Trạm quản lý, bảo vệ rừng nhanh chóng hoàn thành việc lập hồ sơ ban
đầu, khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm và chuyển giao
ngay hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm trên địa bàn nơi xảy ra vụ vi phạm để quyết định khởi tố
vụ án hoặc có văn bản chuyển giao hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra,
khởi tố vụ án theo quy định.
Trường hợp hành vi vi phạm hành chính gây hậu quả đối với rừng của hai tỉnh
thì thẩm quyền xử phạt thuộc về địa phương nào có nhiều rừng bị thiệt hại hơn trong
vụ vi phạm đó.
Trường hợp vụ vi phạm xét thấy có tình tiết phức tạp, có liên quan đến nhiều cá
nhân, tổ chức ở cả hai tỉnh thì Hạt Kiểm lâm 3 huyện cùng phối hợp kiểm tra, xử lý.
9. Nguồn kinh phí: Kinh phí đầu tư, trang thiết bị và chi hoạt động thường
xuyên của Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di
Linh được sắp xếp trong kinh phí sự nghiệp của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn theo khả năng cân đối ngân sách Nhà nước của tỉnh Bình Thuận.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định
thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc
tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hoạt
động năm 2019 và hàng năm của Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc
Bình - Đức Trọng - Di Linh để tổng hợp vào nhu cầu dự toán kinh phí vào thời điểm
lập xây dựng dự toán hàng năm, gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh
phí thực hiện.
- Theo dõi việc cử lực lượng luân phiên canh trực bảo vệ rừng và kiểm lâm địa
bàn của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, Hạt Kiểm lâm Bắc Bình thuộc Chi cục
Kiểm lâm.
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b) Sở Nội vụ
Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành
Quyết định thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc
Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.
c) Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khả năng cân
đối của ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh giao dự toán kinh phí hoạt động
trong năm 2019 và hàng năm cho Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc
Bình - Đức Trọng - Di Linh để tổ chức hoạt động.
d) UBND huyện Bắc Bình
Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, theo dõi các hoạt động về quản lý, bảo vệ rừng vùng
giáp ranh trên địa bàn huyện của Trạm quản lý bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc
Bình - Đức Trọng - Di Linh.
Quyết định nhân sự luân phiên tham gia tổ công tác tại Trạm quản lý, bảo vệ
rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di Linh theo đề cử của các đơn vị
tham gia tại Khoản 7 Mục II Đề án này.
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận,
UBND huyện Đức Trọng và UBND huyện Di Linh ban hành Quy chế hoạt động của
Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di Linh.
đ) Các đơn vị: Hạt kiểm lâm huyện Bắc Bình, Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng,
Công an huyện Bắc Bình, Công an huyện Đức Trọng, Quân sự huyện Bắc Bình, Quân
sự huyện Di Linh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, Ban Quản lý rừng phòng hộ
Đại Ninh và Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp định kỳ hàng quý (03 tháng)
lập danh sách cử nhân viên tham gia vào tổ công tác tại Trạm quản lý, bảo vệ rừng giáp
ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di Linh theo các thành phần tại Khoản 7 Mục
II Đề án này, gửi UBND huyện Bắc Bình quyết định nhân sự tham gia Trạm quản lý,
bảo vệ rừng giáp ranh liên huyện Bắc Bình - Đức Trọng - Di Linh.
2. Lộ trình thực hiện Đề án
Các công việc để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập và
UBND huyện Bắc Bình ban hành Quy chế hoạt động của Trạm quản lý, bảo vệ rừng
liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng,
huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng thực hiện xong trước ngày 30/5/2019.
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Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh
Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng chính thức đi
vào hoạt động kể từ ngày 01/6/2019./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

