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QUY ĐỊNH

Cam lưu hành (niiia^bán, vận chuyển, cất giữ) và sử dụng cưa xăng trong khu
\ ực vung đẹm^ti^Ịỹg^iHig lõi) và cưa xăng chưa đưọ'c cấp Giấv chứng nhận
sử dụng trong | h j vưc vùng đệm ngoài (vùng đệm) Vưon Quốc gia Ba Be
(Ban hành k è m h e a ặ iy ê t 'định số /2017/QĐ- ƯBND ngày
" ]['(ỳịặ(uy ban nhân dân tình Bắc Kan)

tháng

năm 2017

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuợng áp dụng
1. Quy định này quy định vùng cấm cất giữ, sử dụng cưa xăng dưới tất cả
mọi hình thức trong khu vực vùng đệm trong (vùng lõi) Vườn Quốc gia Ba Bẻ
(diện tích Vưòn Quôc gia Ba Bê được giao quản lý) bao gồm cộng đồng dân cư
sinh sông tại các thôn (bản) thuộc xã Nam Mầu; thôn (bản) Lẻo Keo, Lùng Quang
thuộc xã Quảng Khê; thôn (bản) Nà Mằm, Nà Hàn, xã Khang Ninh; Một phần diện
tích các thôn: Păc Nghè (xóm Hin Đăm), thôn Bản Nàn thuộc xã Khang Ninh; thôn
Khuôi Hao, thôn Ngặm Khét thuộc xã Cao Thượng.
2. Cấm cất giữ, sử dụng cưa xăng chưa dược cấp giấy chứng nhận và đăng
ký sử dụng tại vùng đệm ngoài (vùng đệm) của Vườn Quốc gia Ba Be (bao gồm
toàn bộ diện tích còn lại trên địa giới hành chính các xã: Cao Thượng, Cao Trĩ,
Khang Ninh, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Đồna 'Jhúc thuộc huyện Ba Bể, Nam Cường,
Xuân Lạc thuộc huyện Chợ Đồn.
3. Quy định này áp dụng đối với các ơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng
dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong và ngoà nước đang sinh sống, tham quan, học
tập, nghiên cứu khoa học và làm việc tại VÙI1£ dệm trong (vùng lõi) Vườn Quôc gia
Ba Be (diện tích Vườn Quôc gia Ba Bê được ’.iao quản lý), vùng đệm ngoài (vùng
đệm) Vườn Quốc gia Ba Be (trên địa bàn th. n (bản) thuộc các xã như đã nêu ờ
mục 1).
Điều 2. Quy định về lưu hành (mua, I ín, cát giữ, vận chuyển) và quàn
lý sử dung cưa xăng trong khu vực vung đèm trong (vùng lõi) và vùng đệm
ngoài (vùng đệm) Vưòn Quốc gia Ba Be
Ị. Đối với vùng đệm trong (vùng lõi) Vườn Quốc gia Ba Bể: Nghiêm cấm
lưu hành (mua, bán, cất giữ, vận chuyển) và sử d ng cưa xăng dưới mọi hình thức.
2. Đối với vùng đệm ngoài (vùng đệm) Vu ơn Quốc gia Ba Bể
a) Nghiêm cấm lưu hành (mua, bán, cất giũ, vận chuyển) và sử dụng cưa
xăng khi chưa được cấp Giấy chứng nhận sử dụng và bản đăng ký sử dụng.
b) Được sử dụng Cưa xăng để phục vụ rr uc đích họp pháp như: Xử lý thực
bì để trong rưng trên diện tích đã được cơ quan có thâm quyên phê duyệt thiết kế,
khai thác lâm san theo giấy phép của cơ quan «;ó thẩm quyền cấp, cắt củi, sửa chừa
nhà ở đồ mộc khác ;ại gia dinh và các hoạt dộng khác phục vụ mục đích chính
đáng theo quy định cua pháp luật.

c) Tất cả cưa xăng đều phài dược UBND xã sờ tại cap giay chưng nhạn sư
dụng. Các thủ tục: dăng ký cấp giấy chứng nhận sử dụng cưa xăng, mua, ban, vạn
chuyền, cất giữ, quàn ly tập trúng, dăng ký sử dụng và sửa chữa cưa xăng thực hiện
theo quy dịnh tại Quy chế về quàn lý, sử dụng cưa xăng, phương tiện dộ chê tại cac
khu bào tồn và Vườn Quốc gia trên dịa bàn tỉnh Băc Kạn (Ban hành kèm theo
Quyết dinh sổ 1718/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn).
d) Quản lý, sừ dụnạ cưa xăng: Cưa xăng sau khi dược cấp giấy chứng nhận
sử dụng theo quy định, bắt buộc phải đưa về quản lý tập trung tại chổơtrạm Kiêm
lâm gần nhất hoặc trụ sờ thôn (bàn). Khi có nhu cầu sừ dụng, chủ sờ hữu cưa Xcăng
phải lập bàn đăng ký sử dụng cưa xăng có xác nhận cùa chổt/Trạm Kiểm lâm (theo
mâu quy định tại Quy chế về quàn lý, sử dụng cưa xổng, phương tiện độ chê tại các
khu bào tồn và Vườn Quốc gia trên địa bàn tinh Bắc Kạn, Ban hành kèm theo
Quyết định số 1718/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 cùa UBND tịnh Bắc Kạn).
Trước khi ký xác nhận bản dăng ký sử dụng dể xuất cưa xăng từ điểm quàn lý tập
trung cho chù sờ hữu dem di sử dụng, Kiểm lâm địa bàn phải kiểm tra, xác minh
những thônẹ tin, hô sơ, giây tờ có liên quan đên việc sử dụng cưa xăng (khi thây
cân thiêt), dông thời thông tin đến chính quyền địa phương sở tại (lãnh đạo Uy ban
nhân dân xã, Trưởng thôn hoặc Bí thư Chi bộ) biết những thông tin về việc sử dụng
cưa xăng như: người sử dụng cưa xăng (bao gồm: chù sờ hữu cưa xăng hoặc người
thuê, mượn cưa xăng), thời gian, địa điểm sử dụng cưa xăng dể phối hợp với Kiềm
lâm dịa bàn kiểm tra, giám sát việc sử dụng cưa xãng, dồng thời thăm nắm, phòng
ngừa, phát giác các dối tượng lợi dụng để sử dụng cưa xăng Vcào mục đích khai
thác, phá rừng trái phép. Sau khi hết thời gian sử dụng theo bản dâng ký dã được
xác nhận của Kiểm lắm địa bàn, bắt buộc chủ sở hữu cưa Xcăng phải tiếp tục dira
cưa xăng về địa điểm ban đàu dã được quản lý tập trung theo đúng quy định.
e) Trong vòng 60 ngày, kể lừ ngày Quyết định ban hành vùng cấm có hiệu
lực, các chủ sờ hữu cưa xăng thuộc vùng đệm trong (vùng lõi) Vườn Quốc gia Ba
Bể phải tự nguyện nộp cưa xăng về Ban Quàn lý Vườn Quôc gia Ba Bê (trường
hợp trong vòng 60 ngày, nếu chủ sờ hữu cưa xăng tự nguyện nộp sẽ dược hỗ trợ
kinh phí tương ứng với giá trị thực cùa máy cưa xăng đó). Các chủ sờ hữu cưa xăng
trên dịa bàn vùng đệm ngoài (vùng đệm) Vườn Quốc gia Ba Bể phải tự nguyện kê
khai, dăng ký xin cấp giấy chứng nhận sử dụng cưa xăng theo quy định tại Quy chế
về quản lý, sứ dụng cưa xăng, phương tiện dộ chế tại các khu bào tồn vả Vườn
Quốc gia trên địa bàn linh Bắc Kọn, Ban hành kèm theo Quyết định số
1718/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 cùa UBND tinh Bắc Kạn). Neu quá thòi
hạn 60 ngày, nếu các chù sờ hữu cưa xăng không nghiêm chỉnh chap hành các quy
định trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
Ch lion g II
TRÁCH NIIIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẢC CẢP
VẢ CẢC HẠT KIỂM LẢM
Điều 3. Trách nhiệm eủa UBND huyện Ba Be, Ch Ọ' Đồn
- Chỉ dạo, kiềm tra, giám sát và đôn dốc ƯBND các Xil tổ chức thực hiện các
nội dung tại quy dịnh này.

- c hi dạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã vùng
lòi, vùng dệm và Bạn quản lý Vườn Quốc gia Ba Bổ (bộ phận Irực liếp thực hiện lả
1lạt Kiêm lâm) dê tổ chức thực hiện hiệu quà quy định này.
Diều 4. Trách nhiệm nia ủy han nhân dân các xã vùng lõi, vùng đệm
Vườn Quốc gia Ba Bỏ
1. Phối hợp với I ỉạt Kiềm lâm huyện, I lạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể,
các ngành chức năng tô chức tuyên truyền sâu rộng dén CỊUần chúng nhân dân trên
địa bàn biết, thực hiện nghiêm theo nội dung Quy dịnh này.
2. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Be
thong kc, rà soát số lượng cưa xăng trên địa bàn. Thực hiện niêm yết công khai tại
trụ sờ UBND xã hoặc những nơi tập trung nhiều người về danh sách cua xăng có
trên địa bàn đê theo dõi, vận động các chủ sở hữu cưa xăng thuộc vùng lõi Vườn
Quốc gia Ba Be tự nguyện nộp cưa xăng (không sử dụng cưa xăng trong vùng lõi)
và những chủ sờ hữu cưa xăng đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng thuộc vùng
đệm ngoài để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng cưa
xăng.
3. Phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Be trong việc tổ
chức ứiực hiện quy định này. Các xã vùng đệm ngoài bô trí địa điêm đê quản lý cưa
xăng tập trung cho phù hợp với điêu kiện thực tê trên địa bàn xã.
\
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4.
Cùng với Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Be, c
ngành chức năng tổ chức cưỡng chế, thu hồi cưa xăng đôi với các chủ sở hữu sông
trong vùng đệm trong (vùng lõi) và vùng đệm ngoài (vùng đệm) (khi chủ sờ hữu
cưa xăng không chấp hành đăng ký sử dụng theo quy định).
5. Kiểm tra, giám sát, theo dõi việt quản lý, sử dụng cưa xăng trên địa bàn
xã theo đúng Quy chế về quản lý, sử dụng ‘.'.ưa xăng, phương tiện độ chế tại các khu
bảo tồn và Vườn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Ban hành kèm theo Quyết
định số 1718/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn),các nội
dung của quy định này và theo Nghị quyêt chuyên đê, kê hoạch thực hiện Nghị
quyết của Đảng, Hội Đồng Nhân Dân, ủy ban nhân dân các cấp
6. Không xác nhận cho những hộ gia đình để được hường các cơ chế chính
sách của Nhà nước, nếu nhu các hộ gia đình đó không nghiêm túc chấp hành các
nội dung cùa quy định này.
Điều 5. Trách nhiêm các ngành chúc năng: sỏ' Nông Nghiệp và Phát
triển Nông thôn (đẩu mối là Chi Cục Kiểm lâm), Công an tỉnh, Ban chỉ huy
quân sự tỉnh
- Chì đạo các đơn vị trực thuộc (Hạt Kiếm lâm huyện Ba Bể, Chợ Đồn; Công
an huyện Ba Be, Chợ Đồn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bề, Chợ Đồn) phối hợp
chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã vùng lõi, vùng dệin Vườn Quốc gia Ba
Bể và Ban quán lý Vườn Quốc gia Ba Bể (đầu mối là Hạt Kiểm lâm) thực hiện việc
tuyên truyên vận động nhân dân châp hành tốt các nội dung tại quy định này; kiểm
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tra, giám sát, xử lý nghiêm, nếu thấy cần thiết phải áp dụng b^ n ,P^ ^ ^ n à y C
thu hồi cưa xăng đổi với những trường hợp cổ ý không chấp hàn quy
Đièu 6. T rách nhiệm của Han quản lý Vườn Qưoc gia Ba

1.
Tổ chức thực hiện Quy định này và phối hợp với Ưy ban nhan dan ca
các cơ quan, ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dân quân chung
nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quy định này. Đông thơi phat
động phong trào toàn dân tham gia tố giác các dối tượng lưu hành (mua, ban, vạn
chuyên, cât giữ) và sử dụng cưa xăng trái với quy định này.
2. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã, các có trách nhiệm
thông kê cưa xăng trên địa bàn, xây dựng phương án, kế hoạch thu/nộp cưa xăng ờ
cộng đông thôn bản sinh sông trong vùng đệm trong (vùng lõi) Vườn Quôc gia Ba
Bê đê trình Uy ban nhân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt.
3. Được phép kiểm tra, ngăn chặn, tạm giữ, thu giữ và áp dụng các hình thức
xử lý khác theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành các nội dung tại
quy định này (lưu hành và sử dụng cưa xăng trong vùng lõi và lưu hành và sử dụng
cưa xăng chưa dược câp giây chứng nhận sử dụng trong vùng đệm ngoài (vùng
đệm).
4. Chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn phối họp với địa phương thực hiện
nghiêm túc việc quản lý cưa xăng tập trung và hướng dẫn chù sở hưu cưa xăno
thực hiện đúng Quy định.
5. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, năm về
Uy ban nhân dân tinh, huyện theo đúng quy định.
Chương HI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VA ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các nội dung cùa Quy định này thì
được xem xét biêu dương, khen thưởng. Các trường hợp vi phạm tùy theo tính chất,
mức dộ sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định cùa pháp luật.
Diều 8. Điều khoản thi hành
1. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng có trách nhiệm
chì đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành theo Quy định.
2. Hạt Kiểm lâm Ba Bể, Chợ Đồn, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể phối
hợp với ủ y ban nhân dân xã, các ban, ngành, cơ quan, dơn vị có liên quan tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả đúng Quy định.
3. Đài truyền thanh, truyền hình tuyên truyền phổ biến nội dụng cùa Quy
định này đến mọi người dân biêt đê thực hiện.
4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong vùng đệm trong (vùng
lõi) và vùng đệm ngoài (vùng dệm) Vườn Quốc gia Ba Bô hoặc cá tồ chức, cá nhân
dén nghi dưỡng, tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học.v.v tại vùng lõi và vùng
dệm Vườn Quốc gia Ba Bô phải nghiêm túc châp hành Quy định này.

5.
Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh
kịp thời về Vườn Quốc gia Ba Be, để Vườn Quốc gia Báo cáo Uy ban nhân dan
tinh xem xét sừa đôi , bổ sung cho phù hợp./.
t m . ủy ban nhân dân
CHỦ TỊCH
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