
       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 3 năm 2023 

V/v kiểm tra, xử lý thông tin liên quan 

đến công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện 

Chư Prông  

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông 

 

   

 Ngày 13/3/2023, một số báo chỉ phản ảnh một số thông tin liên quan đến công tác 

quản lý bảo vệ rừng ở huyện Chư Prông, cụ thể: 

 - Báo NLĐO phản ảnh việc hàng ngàn m2 đất rừng sản xuất ở khu vực biên giới 

xã Ia Mơr đã bị các đối tượng san ủi, làm đường nghi để thực hiện dự án trồng chuối 

nuôi cấy mô. 

 - Báo GLO phản ảnh thông tin đốt lửa nấu cơm tối làm cháy rừng trồng ở xã Ia 

Ga. 

 Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Chư 

Prông chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng kiểm 

tra, xác minh các thông tin nêu trên; đồng thời có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý kịp 

thời; không để tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn. 

  Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông khẩn trương triển khai, báo cáo kết 

quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh vào chiều thứ 5 hàng tuần để theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Huyện ủy Chư Prông; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Ban quản lý RPH Ia Meur, Ia Púch; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL.                                                       

                

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

       

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Lộc 
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