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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5040 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2019

V/v khai thác và kiểm tra,
giám sát việc khai thác rừng
trồng phòng hộ chuyển sang
rừng sản xuất của các chủ
rừng trên địa bàn huyện
Sơn Tây

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Sơn Tây;
- Các chủ rừng: Cộng đồng dân cư thôn
Đăk Long, Ông Đinh Văn Hùng, Ông Đinh
Văn Tin, Ông Đinh Văn Lạc, Ông Đinh
Văn Rinh, Ông Đinh Văn Bảy.
Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 68/TTr-UBND
ngày 01/8/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tại Báo cáo số 2338/BC-SNNPTNT ngày 29/8/2019 về việc khai thác và
kiểm tra, giám sát việc khai thác rừng trồng phòng chuyển sang rừng sản xuất
của các chủ rừng trên địa bàn huyện Sơn Tây, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Đồng ý cho các Chủ rừng: Cộng đồng dân cư thôn Đăk Long xã Sơn
Mùa, Hộ gia đình các Ông: Đinh Văn Hùng, Đinh Văn Tin xã Sơn Tân, Đinh
Văn Lạc, Đinh Văn Rinh, Đinh Văn Bảy, xã Sơn Tinh được khai thác rừng
trồng phòng hộ đã chuyển sang rừng sản xuất, diện tích 16,595 ha theo
phương án đã lập. Sau khai thác chủ rừng được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản sau
khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nộp 80 kg thóc/ha), trồng lại rừng ngay
trong vụ trồng rừng kế tiếp.
2. Giao UBND huyện Sơn Tây:
- Thông báo ý kiến của UBND tỉnh Quảng ngãi đến các chủ rừng.
- Chỉ đạo Phòng chuyên môn của huyện phối hợp với Hạt kiểm lâm
huyện Sơn Tây theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khai thác của các chủ rừng
theo đúng vị trí, diện tích và đúng quy trình kỹ thuật.
(Lưu ý: phải giữ lại cây có nguồn gốc tự nhiên và cây trồng chính trước
đó)
- Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số tiền thu từ thực hiện nghĩa vụ
tài chính của chủ rừng theo đúng quy định.
- Chỉ đạo chủ rừng thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế
tiếp; khuyến khích các chủ rừng tham gia trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm
lâm tỉnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Tây theo dõi, kiểm tra, giám sát
việc khai thác của các chủ rừng theo đúng quy định.
Yêu cầu UBND huyện Sơn Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các chủ rừng triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (lnphong365)
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