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3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi
trường trong việc triển khai các nội dung của Quyết ñịnh này;
- Chỉ ñạo rà soát kết quả ñiều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai
ñoạn 2011 - 2020 ñã ñược phê duyệt ñể cập nhật, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo
vệ và phát triển rừng cấp huyện, thị xã, thành phố theo quy ñịnh tại Thông tư số
05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn cho phù hợp.
4. Thủ trưởng các ñơn vị chủ rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có diện
tích ñất lâm nghiệp có trách nhiệm:
- Triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh này; Căn cứ nội dung ñiều chỉnh quy hoạch tổ chức
lập các phương án ñiều chế rừng, phương án sản xuất, dự án bảo vệ và phát triển rừng
chi tiết trên lâm phận quản lý cho phù hợp và ñúng quy ñịnh;
- Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và ñất lâm nghiệp theo
Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-TTg ngày 08 tháng 02 năm của Thủ tướng Chính phủ;
Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; các quy
ñịnh của bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Quản lý, bảo vệ diện tích ñất lâm nghiệp ñược quy hoạch chuyển mục ñích sử
dụng sang mục ñích khác khi chưa có quyết ñịnh thu hồi, chuyển mục ñích sử dụng
của cấp có thẩm quyền.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám
ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thống kê, Giám ñốc Kho bạc Nhà
nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám ñốc các Công
ty Lâm nghiệp, Giám ñốc các Khu Bảo tồn thiên nhiên, trưởng các ban quản lý rừng và
thủ trưởng các ñơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
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