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THÔNG BÁO 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại chuyến công tác 

 kiểm tra tình hình thu hái quả Ươi trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn 

 

 
 

Ngày 02/7/2021, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tình hình thu hái quả 

Ươi trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, cùng đi có Bí thư Huyện ủy Đinh Drin, Phó 

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo: Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Sau khi đi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận như sau: 

Hiện nay trên địa bàn huyện, đang vào đầu mùa thu hái quả Ươi; qua kiểm tra, 

tại khu vực trên, dưới trạm bảo vệ rừng Lò Than thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo có một 

số đối tượng đang thu hái, mua bán quả Ươi trái phép. Hiện nay, một số khu vực, 

người dân đã đánh dấu, xịt sơn trên cây Ươi, Xoay để chiếm vùng thu hái, việc cưa, 

hạ cây để thu hái rất dễ xảy ra, nguy cơ rừng bị xâm hại là rất lớn. Để thực hiện tốt 

công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trong điều kiện dịch Covid – 19 đang diễn biến 

phức tạp, yêu cầu: 

1. Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng tăng cường phối hợp tuần tra, chốt chặn, kiểm 

tra rừng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, 

khai thác, mua, bán, vận chuyển gỗ và lâm sản ngoài gỗ trái pháp luật, nhất là tình 

trạng người dân vào rừng chặt hạ cây, chặt cành để khai thác quả Ươi, Xoay và các 

loài lâm sản ngoài gỗ khác trái quy định. Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ phải tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp thẩm quyền về phòng, 

chống dịch Covid – 19. 

2. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện cử lực lượng tham gia hỗ trợ 

cùng lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, truy 

quét, xử lý các đối tượng chặt hạ cây rừng để thu hái quả, mua, bán, tàng trữ, kinh 

doanh quả Ươi, Xoay và các loại lâm sản ngoài gỗ không rõ nguồn gốc. 

3. UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các chủ rừng tuyên truyền, ngăn 

chặn người không được tụ tập vào rừng thu hái quả Ươi, Xoay để ngăn ngừa dịch 

Covid-19; quản lý chặt chẽ các đối tượng đến địa bàn cư trú và xâm nhập trái phép 

vào rừng, kịp thời phát hiện, xử lý và kiên quyết trục xuất ra khỏi địa bàn. 

4. Để tăng thu nhập cho gia đình nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, các đơn vị 

chủ rừng tùy theo điều kiện thực tế về sản lượng quả Ươi, Xoay trên lâm phận quản 

lý và nhu cầu thu hái của các hộ gia đình, lập hồ sơ xin đăng ký khai thác theo đúng 

quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 



16/11/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp và 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Chủ rừng phải cử 

lực lượng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát nhân công, hộ gia đình được phép thu hái 

lâm sản ngoài gỗ đảm bảo an toàn lao động và đúng quy định. 

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Quản lý RPH; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- Công an huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Công ty TNHHLN Sông Kôn; 

- 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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