
Ngô Ng9c Sinh 

UBND TtNH GIA LAI CONG HOA XA 1-101 CHU NGHA V1T NAM 
VAN  PHONG Dc Ip - Ttr do - Hnh phtic 

S&63( NP - NL Gia Lal. ngavoi tháng 8 nâm 20/9 

V/v tiêp tic chi do kiêm tra. xcr I vic 
khai thác go trái phép a vüng giáp ranh 
gina huyn Kong Chro và huyn Ia Pa 

Kinh gri: 
- S Nông nghip và Phát trin nông thôn; 
- Uy ban nhân dan các huyn Kong Chro, La Pa. 

Báo Nguoiduatin.vn ngày 06/8/20 19 có däng tin phàn ãnh vic phát hin, bt giu 
22 m3  go không rö nguôn gOc tui dja bàn giáp ranh gi&a huyn Kong Chro và huyn La 
Pa. 

Sau khi xem xét, Uy ban nhãn dan tinh có kiEn nht.r sau: 

Giao Sâ NOng nghip và Phát trin nông thôn chü tn, phi hp vâi Uy ban nhân 
dan huyn KOng Chro, huyn Ia Pa chi do các dan vl chtrc näng, dan vj chü r&ng tiêp 
tuc kièm tra. xác d(nh rO vj trI r&ng bj khai thãc trái phép, xác djnh các dôi ttrqng vi 
pham. Iioàn chinh ho s0 dê xU,  1 nghiêrn theo quy djnh cc,a pháp 1ut. 

VAn phong Uy ban nhân dan tinh thông báo vâ dé nghi Sà Nong nghip VA Phát 
triên nông thôn, Uy ban nhân dan huyn Kong Chro. huyên La Pa khân trixang triên khai; 
báo cáo Uy ban nhân dan tinh truàc ngày 19/812019.1. 

Ncr! u/ia,,: 
- Niur tré,r 
- Chü t!cli,  cãc PCI UBND tinh; 
- Chãnh Vn pliàng, các PCVP UBND tinh: 
- IT Huyn üy Kong Chro, Ia Pa: 
- Clii ciic Kiérn lam: 
- Cong ty ThHH MTV LN Ia Pa: 
- Ltrti: VT, NL. 
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