
  UBND TỈNH GIA LAI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       VĂN PHÒNG                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Số:          /VP - NL                                           Gia Lai, ngày  03 tháng 6 năm 2022 

V/v kiểm tra thông tin phản ảnh tình 

trạng chặt phá rừng trái phép tại huyện 

Chư Prông 

 

 

 

 

Kính gửi:    

  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông. 

 

 

 

 Baodantoc.vn ngày 03/6/2022 có đăng bài “Rừng khộp tại xã biên giới Ia Mơ bị 

cắt hạ trái phép” phản ảnh tình trạng chặt phá rừng trái phép diễn ra tại địa bàn xã Ia Mơ, 

huyện Chư Prông. 

    Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Prông 

chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng kiểm tra, 

xác minh thông tin Baodantoc.vn đã phản ảnh; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác 

tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm 

hại tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước 

ngày 10/6/2022.   

 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Prông triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Huyện ủy Chư Prông; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, NC, NL.                                                       

                

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

       

 

 

 

 

 

     Nguyễn Quảng Hà 
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