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quản lý, bảo vệ rừng  
 

 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang; 

- Chi cục Kiểm lâm. 

 

Theo phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra rừng 

trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Kết quả kiểm tra thấy rằng Ủy ban 

nhân dân xã Sơn Phú và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang đã thường 

xuyên phối hợp chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng theo quy 

định (trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã Sơn Phú đã tổ chức tuyên 

truyền giáo dục pháp luật bảo vệ rừng được được 14 cuộc/684 lượt người nghe 

và ký cam kết bảo vệ rừng; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện 

và xử lý 10 vụ vi phạm hành chính 10 vụ; xử lý hình sự 01 vụ; ...). Tuy nhiên, 

việc xử lý vi phạm còn chưa triệt để, cụ thể: tại khu vực Trầm Pu Lùng (thôn 

Phia Chang), khu vực Trầm Tai (thôn Nà Cọn) nhiều cây gỗ rừng tự nhiên thuộc 

quy hoạch rừng đặc dụng bị khai thác trái phép chưa xác định được đối tượng vi 

phạm để xử lý; tại khu vực Tó Lừa (thôn Bản Dạ), khu vực Nà Vang (thôn Nà 

Mu) còn diện tích rừng tự nhiên bị phá, chiếm đất cũng chưa xác định được đối 

tượng vi phạm để xử lý theo quy định. 

Để ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và chính quyền xã Sơn Phú 

điều tra, xác minh, xử lý triệt để đối với các trường hợp khai thác rừng trái phép, 

phá rừng trái pháp luật và chiếm đất rừng đã xảy ra trên địa bàn xã Sơn Phú như 

đã nêu trên. 

- Tổ chức lực lượng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú và các cơ 

quan liên quan kiểm tra các khu vực rừng tự nhiên thuộc các thôn khác trên địa bàn 

xã Sơn Phú; báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở trước ngày 10/9/2019. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã 

thuộc quản lý thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp theo 

quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017.   
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2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 

- Chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng 

đặc dụng Na Hang và Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú điều tra, xác minh, xác định 

đối tượng khai thác rừng trái phép, phá rừng trái pháp luật, chiếm đất rừng tự 

nhiên đã xảy ra trên địa bàn xã Sơn Phú được phát hiện thời gian qua để xử lý 

theo quy định. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp với 

các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm 

sản và phòng, chống cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm 

nghiệp năm 2017, Luật Đất đai năm 2013. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng có ý kiến./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr.    
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Nguyễn Văn Việt 
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