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S&41 /UBND - NL 
V/v tip tic chi dio diu tra, xr 1 
nghiém vic khai thác go trái phép & 
vl'ing giáp ranhgiia huyn Kong Chro và 
huyn Ia Pa 

Gia Lai, ngày9 tháng 8 nám 2019 

KInh gri: 
- S& Nong nghip và Phát trin nOng thôn; 
- Cong an tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn Kong Chro, Ia Pa. 

Sau khi xern xét Báo cáo si 344/BC-SNNPTNT ngày 19/8/2019 cüa S& Nông 
nghip va Phát triên nOng thôn ye kêt qua kiêm tra, xir l vic khai thác thng trái pháp 
lust & vUng giáp ranh huyn Kong Chro và huyn Ia Pa. 

IJy ban nhân dan tinh cO " kin nhu sau: 
1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn, Uy ban nhân dan huyn Kong Chro, 

huyn Ia Pa chi dto các lirc hrqng chirc näng, dan vj chñ thng, chInh quyên dja phuxing 
tang ciing cong tác tuân tra, kiêm tra, giam sat dê phát hin, ngAn chn và xr l kjp th?yi 
các hành vi xâm hai  den tài nguyen rrng, nhât là & vüng giáp ranh giüa hal huyn Kong 
Chro và Ia Pa; chi do vic kiêrn diem, xir l" trách nhim các tp the, cá nhán CO lien 
quan dê xãy ra vic khai thác go trái phép trên dja bàn duçc giao quãn 1. 

2. Cong an tinh ph& hqp vOi Uy ban nhân dan huyn Krông Chro, huyn Ia Pa chi 
dao Cong an huyn tiên hành diêu tra, xcr l nghiêm theo dung quy djnh cüa pháp lut 
tnr&ng hçip khai thác g6 trái phép xáy ra ti khu vrc lan tri cUa dôi tixqng mang ten 
"Chic", thuOc dja giâi hành chInh xã P& To, huyn Ia Pa. 

Nhn duqc van bàn nay, Uy ban nhân dan tinh yêu cu S& NOng nghip và Phát 
triên nông thôn, Cong an tinh, Uy ban nhân dan huyn KOng Chro, huyn Ia Pa khân 
trixang triên khai; báo cáo kêt qua thrc hin ye Uy ban nhân dan tinh truàc ngày 
30/9/20 19.!. 

Noi ,zhân: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Chánh Van phông, các PCVP UBND tinh; 
- TT Huyn üy Kong Chro, Ia Pa; 
- Chi cijc Kirn lam; 
- COng ty TNHH MTY LN Ia Pa; 
-  BQL RPH Ayun Pa 
- Liru: VT, NC, NL. 
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