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

Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng9 năm 2018

V/vquản lý chặt chẽ diện tích
4,579ha rừng tái sinh tại khu vực
đất 04 Hà Ró xã Thuận Hòa.

Kính gửi:
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- UBND xã Thuận Hòa.
UBND huyện nhận được Báo cáo số 21/BC-PDT ngày 09/8/2018 của phòng
Dân tộc huyện, về kết quả làm việc về ý kiến xin chủ trương xử lý số cây gỗ tái sinh
tại đất sản xuất 04 (khu Hà Ró), thôn Dân Hiện, xã Thuận Hòa; kết quả như sau:Khu
đất được giao theo NQ 04 của Tỉnh ủy tại Hà Ró, xã Thuận Hòa có diện tích 34 ha/
27 hộ; trong đó: Có 18,06 ha đưa vào sản xuất; 11,201 ha đất bỏ hoang và 4,579 ha
còn cây rừng tái sinh, chủng loại (căm liên, căm xe, dầu, cóc, vông đồng…), đường
kính bình quân 15 cm, cao bình quân 4m. Toàn bộ diện tích 34 ha nói trên đều được
UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.
Qua xem xét báo cáo trên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao trách nhiệm cho UBND xã Thuận Hòa: Mời các hộ có đất trong diện
tích bỏ hoang (11,201 ha) để làm việc xác định nhu cầu sử dụng đất, nếu các hộ
không còn nhu cầu sử dụng đất, thì tham mưu chu UBND huyện thu hồi giao xã quản
lý theo quy định; trường hợp các hộ tiếp tục còn nhu cầu sử dụng đất, thì yêu cầu các
hộ dọn đất để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của các sở, ngành cấp trên, UBND xã Thuận Hòa
phối hợp với kiểm lâm địa bàn quản lý chặt chẽ (4,579 ha)rừng tự nhiên tái sinhnói
trên; nghiêm cấm các hộ không được tác động vào diện tích trên.
2. Giao trách nhiệm cho Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với phòng Nông
nghiệp & PTNT, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Dân tộc và UBND xã
Thuận Hòa tổ chức cắm mốc ranh giới ngoài thực địa và khoang vẽ bản đồ diện tích
4,579ha rừng tái sinh nói trên; đồng thời, tham mưu UBND huyện có văn bản gởi Sở
Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài nguyên & Môi trường để xin ý kiến tiếp tục cho
nhân dân phát dọn sản xuất hay khoanh nuôi phục hồi rừng.
Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyệnvà Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa
thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Thạch);
- Đ/c Ung Văn Tám-UVTV Huyện ủy;
- Phòng: NN & PTNT, TN& MT, Dân tộc;
- Đảng ủy xã Thuận Hòa;
- Chánh, Phó VP (đ/c Đức);
- Lưu VT, KT.
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