
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 867 /UBND-NN Đình Lập, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

V/v tăng cường tuyên truyền các 

nội dung văn bản liên quan đến việc 

trồng rừng Tại Khuổi Lỷ, thôn Bản 

Chuông, xã Đình Lập của Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập 

 

 
Kính gửi:  - UBND xã Đình Lập 

 - Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

 - Hạt Kiểm Lâm huyện Đình Lập 

 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhận được Công văn số 232/CV-LN 

ngày 07/9/2019 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đình Lập, về 

việc trồng rừng mới tại khu vực Khuổi Lỷ, Thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, 

(Khoảnh 61, tiểu khu 472). Sau khi xem xét nội dung Công văn, căn cứ chức 

năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn về 

quản lý đất đai, rừng và đất rừng trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND xã Đình Lập chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên 

môn (Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm Lâm huyện) và Công ty 

TNHHMTV Lâm nghiệp Đình Lập tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích 

cho nhân dân thôn Bản Chuông hiểu rõ các nội dung sau: 

- Về Đất đai: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập là chủ sử dụng 

đất hợp pháp, được UBND tỉnh giao cho thuê đất để trồng rừng, phát triển lâm 

nghiệp là 50 năm. 

- Về giống cây lâm nghiệp: Giống bạch đàn Công ty tổ chức trồng là 

giống Bạch đàn lai cho năng suất, chất lượng cao, nằm trong danh mục cho phép 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN 

ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành danh mục 

các loại cây chủ yếu cho trồng rừng). 

- Về quy hoạch và kế hoạch trồng rừng của Công ty: Trước khi thực hiện 

trồng rừng, Công ty đã có quy hoạch, kế hoạch cụ thể gửi chính quyền địa 

phương các ngành liên quan và Công ty tổ chức trồng rừng đúng nội dung kết 

luận tại buổi kiểm tra thực địa giữa các ngành (Kiểm lâm, Công an huyện, 

UBND xã Đình Lập, Công ty và Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bản Chuông đại diện 

dân thôn Bản Chuông cùng kiểm tra thực địa và thống nhất). 

- Qua tuyên truyên khẳng định trước người dân: Việc tổ chức trồng rừng 

của Công ty là đúng quy định; Các hộ dân cố tình gây cản trở Công ty và công 

nhân của Công ty trồng rừng, làm chậm tiến độ hoặc người dân cố tình phá hoại 

cây trồng, gây thiệt hại về kinh tế thì mọi thiệt hại về kinh tế, người đó phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 



2. Đối với các ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp với UBND xã 

Đình Lập, Thôn Bản Chuông tuyên truyền các văn bản liên quan về thẩm quyền, 

trách nhiệm các cấp ngành và mỗi người công dân về quản lý đất đai, rừng và 

đất rừng trên địa bàn, trách nhiệm của người được nhà nước giao cho thuê đất để 

phát triển nghề rừng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

3. Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập có trách nhiệm 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm: (Bản đồ giao cho thuê đất của cấp có thẩm quyền 

cho Công ty; hồ sơ thiết kế và kế hoạch trồng rừng năm 2018 và các văn bản có 

liên quan khi cần thiết cho UBND xã để công khai trước dân). 

 Nhận được văn bản này, UBND huyện yêu cầu UBND xã Đình Lập trao 

đổi thống nhất với các ngành để tuyên truyền cho người dân thôn Bản Chuông 

hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng công dân trên địa bàn, trách để 

xảy ra điểm nóng, gây thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa 

bàn./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Như kính gửi;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PC Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Trưởng thôn Bản Chuông, xã Đình Lập; 

- Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đình Lập; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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