
  UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH GIA LAI                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Số:          /UBND - NL                                     Gia Lai, ngày         tháng 8 năm 2022 

V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng; kiểm tra, xác minh đối tượng vi 

phạm để xử lý nghiêm các vụ chặt, phá 

cây rừng ở huyện Chư Prông 

 

 

 

Kính gửi:    

  - Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông. 

 

 

 Sau khi xem xét thông tin phản ảnh của một số cơ quan báo chí và Báo cáo số 

1188/BC-CCKL ngày 02/8/2022 của Chi cục Kiểm lâm, Báo cáo số 600/BC-UBND 

ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông về việc kiểm tra, xác minh tình 

trạng chặt, phá cây rừng tại huyện Chư Prông theo phản ảnh của cơ quan báo chí. 

 Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Prông 

chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương: 

 - Khẩn trương kiểm tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm các vụ chặt, 

phá cây rừng xảy ra trong thời gian qua. 

 - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở xay dăm củi đang hoạt động 

trên địa bàn, bảo đảm không để xảy ra việc trà trộn củi không có nguồn gốc hợp pháp 

trong quá trình hoạt động của các đơn vị này. 

 - 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; tổ chức kiểm điểm 

trách nhiệm của các tập thể, các nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ 

rừng trên lâm phần được giao quản lý.  

 Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông khẩn trương 

triển khai; báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2022./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Huyện ủy Chư Prông; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, NC, NL.                                                       

                

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

       

 

 

 

 

 Kpă Thuyên 
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