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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Huỳnh Đức Bảo 

tại  buổi làm việc với Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn về công tác     

quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị 

 

Ngày 15/9/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Huỳnh Đức Bảo đã 

chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn về công tác quản 

lý, bảo vệ rừng của đơn vị. Tham dự có Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông 

Kôn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Sau 

khi nghe Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn báo cáo tình hình thực 

hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện của đơn vị trong thời gian vừa 

qua và các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

huyện Huỳnh Đức Bảo có ý kiến kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn cùng với các ngành 

chức năng và các địa phương liên quan đã phối hợp, tăng cường bố trí lực lượng 

chốt chặn ở các trạm, chốt và tổ chức kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng; khu vực rừng 

của Công ty dọc tuyến giáp ranh giữa huyện Vĩnh Thạnh và huyện Kbang, tỉnh Gia 

Lai đã được các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nên tình hình khai thác, 

vận chuyển gỗ trái phép cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, tình trạng lấn biên rừng 

làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép vẫn còn xảy ra, gần đây nhất là vụ khai thác 

trái phép 03 cây gỗ Giổi tại tiểu khu 153, xã Vĩnh Hảo, thuộc lâm phần của Công ty 

quản lý. Hiện nay, tình hình khai thác, mua bán quả Xoay trên địa bàn từ khu vực 

trạm Lò Than đến xã Vĩnh Sơn rất phức tạp; đối tượng có thể trà trộn vào người hái, 

mua bán quả Xoay để khai thác, vận chuyển gỗ, đặc biệt là thời gian từ chiều muộn 

đến tối. Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian đến, yêu cầu: 

1. Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và các chủ rừng 

nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND huyện về công 

tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Nếu để xảy ra rừng bị phá thì theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện. 

2. Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn  

- Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra trên tuyến đường từ Lò Than đến 

UBND xã Vĩnh Sơn; kiểm soát người, phương tiện mua bán, vận chuyển quả Xoay, 

trường hợp nào đủ điều kiện theo quy định thì cho hoạt động, trường hợp nào không 

đủ điều kiện thì kiên quyết không cho mua bán, vận chuyển quả Xoay.  



- Hàng tuần (vào ngày thứ 2) báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng (nêu rõ 

kết quả, tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện) của đơn vị cho 

Chủ tịch UBND huyện. 

3. Các đơn vị trực các chốt bảo vệ rừng thường xuyên theo dõi, nắm bắt di 

biến động của các đối tượng tình nghi mua bán, khai thác gỗ trái phép để thông tin 

cho các đơn vị liên quan biết, chủ động theo dõi, nếu phát hiện có dấu hiệu mua bán, 

vận chuyển hoặc khai thác gỗ trái phép thì phối hợp xử lý theo quy định. 

4. UBND các xã, thị trấn chủ động tuần tra, truy quét bảo vệ rừng trên địa bàn; 

sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg và tiền dịch vụ 

môi trường rừng để chi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng ở địa phương. 

5. Hạt Kiểm lâm khẩn trương kiện toàn lại Đoàn Kiểm tra liên ngành quản lý, 

bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Vĩnh Thạnh để tiến hành hoạt 

động; rà soát, điều chỉnh lại diện tích rừng được giao quản lý (đã cấp kinh phí theo 

Quyết định 07/2012/QĐ-TTg) của các đơn vị, địa phương, phối hợp với Phòng Tài 

chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện điều chỉnh kinh phí đã cấp cho phù hợp. 

6. Đối với vụ khai thác trái phép 03 cây gỗ Giổi tại tiểu khu 153 

- Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, Hạt Kiểm lâm báo cáo bằng văn bản 

vụ khai thác gỗ trái phép cho UBND huyện; làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với lực 

lượng của đơn vị được phân công phụ trách khu vực để xảy ra khai thác gỗ trái phép. 

- Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập hồ sơ, tiến 

hành điều tra, xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển 

hồ sơ cho Công an huyện để điều tra, xử lý. 

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ rừng biết, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- C.ty TNHHLN Sông Kôn; 

- Ban QL rừng PH; 

- Công an huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, K7. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Mang Văn Ráng 
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