ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Số: 3548 /UBND-KT
V/v xử lý tình hình phá rừng tại
xã Hàm Cần thuộc tiểu khu 266,
lâm phận Ban Quản lý rừng
phòng hộ Sông Móng - Ca Pét

KHẨN

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Công văn số 2733/SNN-VP ngày 14 tháng 9
năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả
kiểm tra, xác minh thông tin bài báo “Rừng xã Hàm Cần bị chặt phá tan hoang”
đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến
như sau:
Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tập trung chỉ đạo Công an huyện, Hạt
Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, Ủy ban nhân dân xã Hàm Cần và Ban Quản lý rừng
phòng hộ Sông Móng - Ca Pét sớm điều tra truy tìm đối tượng phá rừng để xử lý
theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ nguyên nhân do buông lỏng quản lý
hay có móc nối, bảo kê trong lực lượng kiểm lâm, trong cán bộ chính quyền xã,
huyện không? tại sao tình trạng phá rừng lặp đi lặp lại nhưng không xác định
được đối tượng vi phạm, qua đó xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời, chỉ đạo
các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý rừng, có giải pháp phòng
ngừa không để tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật tại xã Hàm Cần
thuộc tiểu khu 266, lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét. Kết
quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Phong);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BQL rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét;
- Lưu: VT, KT, Vân.
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