
       ỦY 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 02 năm 2023 

V/v tiếp tục kiểm tra, xác minh, xử lý 

nghiêm hành vi khai thác rừng trái pháp 

luật xảy ra tại xã Sơ Pai, huyện Kbang  

 

 

 

Kính gửi:    

- Chi cục Kiểm lâm; 

  - Ủy ban nhân dân huyện Kbang; 

  - Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai. 

 

 

 Sau khi xem xét thông tin đăng trên Báo Pháp luật Plus ngày 09/02/2023 về “Gia 

Lai: Hàng chục cây gỗ lớn bị sát hạ gần trạm quản lý bảo vệ rừng”; Báo cáo số 137/BC-

CCKL ngày 09/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm về vụ việc khai thác rừng trái pháp luật 

tại tiểu khu 114, lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, xã Sơ Pai, huyện 

Kbang. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân huyện Kbang chỉ đạo các cơ quan chức năng, 

chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng: 

 - Tiếp tục tổ chức kiểm tra, xác minh, xác lập hồ sơ vụ việc, xác định đối tượng vi 

phạm để xử lý nghiêm theo quy định. 

 - 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, cá 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, Ủy ban nhân dân huyện Kbang, Công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp Sơ Pai, các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai; thường xuyên báo 

cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh đẻ theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy Kbang; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, NL.                                                       

                

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

       

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Lộc 
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