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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 53 /TB-UBND

Ia Pa, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác
trồng rừng, cây phân tán năm 2020 và phương án quản lý, sử dụng đối với
diện tích đất rừng thuộc lâm phần Ban quản lý RPH Chư Mố, Ia Tul quản lý
mà người dân đang lấn chiếm, sử dụng trái phép

Sáng ngày 02/6/2020, UBND huyện tổ chức cuộc họp để triển khai một số
nhiệm vụ liên quan đến trồng rừng, cây phân tán năm 2020 và triển khai một số
nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đối với diện tích đất rừng thuộc lâm phần
Ban quản lý RPH Chư Mố, xã Ia Tul quản lý mà người dân đang lấn chiếm, sử
dụng trái phép. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Hạt
Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý RPH Chư Mố, Ban
quản lý RPH Ia Tul, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, Ia Kdăm, Ia Tul (vắng Phòng Tài
nguyên và Môi trường). Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Vĩnh Hương chủ trì
cuộc họp.
Sau khi nghe Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo một số
nội dung liên quan đến trồng rừng, cây phân tán năm 2020 và phương án quản lý,
sử dụng đối với diện tích đất rừng thuộc lâm phần Ban quản lý RPH Chư Mố, xã
Ia Tul quản lý mà người dân đang lấn chiếm, sử dụng trái phép; ý kiến tham gia
của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Vĩnh Hương kết luận
và có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đối với nhiệm vụ trồng rừng tập trung năm 2020:
1.1. Yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài
nguyên và Môi trường, UBND xã Pờ Tó, Ia Kdăm, Ia Tul và các đơn vị liên quan
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày
30/3/2020 của UBND huyện: Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đảm
bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng rừng (40ha) trên địa bàn huyện trong năm
2020 (xã Pờ Tó 13,44ha, Ia Kdăm 6,56ha, Ia Tul 20ha).
1.2. UBND xã Pờ Tó, Ia Kdăm, Ia Tul có văn bản cam kết cụ thể việc thực
hiện hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng năm 2020 trên địa bàn xã và gửi về UBND
huyện, Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/6/2020 (Lưu
ý: cam kết cụ thể về hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng được giao; sau 1 năm trồng thì
tỷ lệ cây sống thành rừng phải đạt trên 80%; chịu trách nhiệm trước UBND huyện
nếu không hoàn thành nhiệm vụ…).
1.3. UBND xã Ia Tul và Ban quản lý RPH Ia Tul căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao:
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- Trao đổi, thống nhất cụ thể với nhau về phương án, giải pháp, đơn vị chủ
trì để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 20ha trồng rừng năm 2020.
- Ban quản lý RPH Ia Tul có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia
Tul khảo sát, xác định cụ thể khu vực, vị trí để trồng rừng. Báo cáo kết quả về
UBND huyện, Hạt Kiểm lâm trước ngày 20/6/2020.
1.4. Nếu UBND xã Pờ Tó, Ia Kdăm, Ia Tul có nhu cầu tự thực hiện việc mua
cây giống để cấp cho các hộ dân tham gia trồng rừng thì khẩn trương có văn bản
gửi UBND huyện, Hạt Kiểm lâm để xem xét giải quyết.
1.5. Hạt Kiểm lâm huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp
với UBND xã Pờ Tó, Ia Kdăm, Ia Tul, các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện
và hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng năm 2020 trên địa bàn huyện.
2. Đối với công tác khắc phục, trồng lại rừng bị chết năm 2017, 2018,
2019:
2.1. Yêu cầu UBND xã Ia Tul, Ia Kdăm, Ia Broăi, Ia Mrơn, Kim Tân, Chư
Răng, Pờ Tó nghiêm túc triển khai việc khắc phục, trồng lại rừng bị chết năm 2017,
2018, 2019 trên địa bàn xã, đảm bảo hoàn thành việc trồng lại rừng và theo đúng
mùa vụ trồng rừng trong năm 2020. UBND các xã có văn bản cam kết cụ thể việc
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trồng lại rừng trên địa bàn xã và gửi về UBND
huyện, Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/6/2020 (Lưu
ý: cam kết cụ thể về hoàn thành nhiệm vụ trồng lại rừng, chịu trách nhiệm trước
UBND huyện nếu không hoàn thành nhiệm vụ…).
2.2. Giao cho Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà
soát, xác định cụ thể diện tích rừng trồng bị chết trên địa bàn các xã, trên cơ sở đó
thông báo và yêu cầu UBND các xã triển khai việc khắc phục, trồng lại rừng theo
đúng mùa vụ trồng rừng trong năm 2020.
3. Đối với nhiệm vụ trồng cây phân tán:
3.1. Về trồng cây phân tán năm 2020:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày
10/3/2020 của UBND huyện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao và đạt kết quả
tốt (tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng cây bị chết như các năm trước).
- UBND các xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động thực hiện,
đồng thời phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan để
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 10/3/2020 của
UBND huyện.
3.2. Về khắc phục, trồng lại cây phân tán bị chết năm 2017, 2018, 2019:
Phòng Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan rà soát, xác định cụ thể số lượng cây bị chết trên địa bàn các xã và của
các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó thông báo và yêu cầu UBND các xã, các cơ quan,
đơn vị triển khai việc khắc phục, trồng lại cây trong năm 2020. Chủ động tham
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mưu UBND huyện văn bản để chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, các cơ quan, đơn vị
triển khai việc khắc phục, trồng lại cây (trình văn bản trước ngày 20/6/2020).
4. Về phương án quản lý, sử dụng đối với diện tích đất rừng thuộc lâm
phần Ban quản lý RPH Chư Mố, xã Ia Tul quản lý (nay thuộc Ban quản lý
RPH Ia Tul quản lý) mà người dân đang lấn chiếm, sử dụng trái phép:
4.1. Trên cơ sở các nội dung đề xuất tại Văn bản số 51/CV-NN ngày
07/5/2020 của Phòng Nông nghiệp và PTNT và ý kiến tham gia của các đại biểu
dự họp:
Giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan nghiên cứu các quy định, chính sách hiện hành, trên cơ sở đó tham mưu
UBND huyện các giải pháp, chính sách để hỗ trợ các hộ dân sử dụng đất hiệu quả,
đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vừa giúp các hộ dân phát triển sản xuất, vừa
trồng được rừng. Báo cáo, đề xuất trình UBND huyện trước ngày 20/6/2020.
4.2. Ban quản lý RPH Chư Mố có trách nhiệm làm việc, xin ý kiến của Sở
Nông nghiệp và PTNT về chủ trương đưa 59,62ha đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp
vào quy hoạch đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
của HĐND tỉnh. Báo cáo kết quả và đề xuất gửi về UBND huyện trước ngày
17/6/2020.
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Vĩnh Hương,
yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- L/đ UBND huyện;
- Các phòng: NNPTNT, TNMT, TCKH;
- Hạt Kiểm lâm;
- Ban quản lý RPH Chư Mố, Ia Tul;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, KT.
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