
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN ĐÌNH LẬP         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số: 92 /TB-HĐND        Đình Lập, ngày  28  tháng 9 năm 2018 
 

     THÔNG BÁO 

Kết quả khảo sát việc quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Đông Ké xã Bắc Lãng 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Thực hiện kế hoạch số 72/KH-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực 

HĐND huyện về việc khảo sát việc quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Đông Ké xã 

Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

 * Nội dung 

 Khảo sát tại thực địa, xem xét việc giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Khe 

Phạ xã Bắc Lãng về thực trạng và công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Đông 

Ké thôn Khe Phạ, xã Bắc Lãng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

 * Thời điểm, thành phần đoàn khảo sát 

  Ngày 13 tháng 9 năm 2018 Thường trực HĐND huyện tiến hành đi khảo 

sát thực tế tại khu rừng phòng hộ Đông Ké xã Bắc Lãng, do đồng chí Tô Thị Hiến 

phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn khảo 

sát có các đồng chí lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, lãnh đạo phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, phó Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, lãnh đạo UBND 

xã, công chức địa chính, công an xã, đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng 

Ban mặt trận thôn Khe Phạ xã Bắc Lãng. 

  Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế tại khu rừng phòng hộ Đông Ké xã Bắc 

Lãng; ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia đoàn khảo sát và ý kiến trao 

đổi của đại diện lãnh đạo UBND xã, công chức địa chính, công an xã, đồng chí Bí 

thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban mặt trận thôn Khe Phạ đồng chí Tô Thị Hiến 

trưởng đoàn khảo sát kết luận như sau: 

 1. Tình hình chung về rừng Đông Ké 

 Rừng phòng hộ Đông Ké hiện nay do UBND xã Bắc Lãng quản lý thuộc 

loại rừng phòng hộ, tổng diện tích khu rừng khoảng 175 ha, là điểm giáp ranh 

giữa 03 xã: Bắc Lãng, Đồng Thắng huyện Đình Lập và xã Thanh Lâm, huyện Ba 

chẽ tỉnh Quảng Ninh. Rừng phòng hộ Đông Ké các loại cây chủ yếu là một số cây 

gỗ Chẹo, gỗ Dẻ và một số loại cây gỗ tạp khác, có xen lẫn các loại cây tre dóc, 

nứa tép, ràng ràng...  

 2. Kết quả khảo sát. 

 Tại thời điểm khảo sát hiện trạng rừng đã bị số người dân lên phát chiếm 

đất để trồng Keo (phát rải rác từ năm 2012 đến nay số diện tích đã bị phát trồng 

cây Keo khoảng 99,2 ha chiếm khoảng 56,7% khu rừng, theo báo cáo của xã) . 
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Trong số đã trồng cây Keo có khoảng 1/3 diện tích là trồng được từ 3-4 năm, còn 

lại khoảng 2/3 diện tích là cây Keo mới trồng từ 1-2 năm. 

 Qua báo cáo của UBND xã từ năm 2012 đến nay xã Bắc Lãng đã phối hợp 

với Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân 

không được phép tự ý chặt phá rừng trái phép, đồng thời phối hợp với Kiểm lâm 

địa bàn tiến hành kiểm tra và lập nhiều biên bản liên quan đến việc chặt phá rừng. 

Tuy nhiên do vị trí khu rừng nằm cách xa trung tâm xã, đường xá đi lại khó khăn, 

khi có thông tin, UBND xã đã phối hợp với kiểm kiểm lâm địa bàn công chức 

chuyên môn, lãnh đạo thôn vào đến nơi thì các đối tượng phát rừng đã đi khỏi 

hiện trường nên không xác định được đối tượng đến phát rừng. 

 Qua nắm tình hình với đại diện thôn Khe Phạ được biết số người dân phát 

rừng Đông Ké có khoảng 20/31 hộ trong thôn tham gia. 

 Từ kết quả khảo sát thực tế và ý kiến trao đổi với lãnh đạo UBND, một số 

cán bộ công chức xã, đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khe Phạ thì công tác 

quản lý bảo vệ rừng tại xã Bắc Lãng còn một số hạn chế sau: 

 - Công tác tuyên truyền cho người dân thôn Khe Phạ về quản lý bảo vệ 

rừng chưa được sâu, chưa làm rõ được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng trong quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thôn. 

- Công tác nắm tình hình, phát hiện, giải quyết những sai phạm phát rừng 

của xã từ khi mới phát hiện chưa được kịp thời và giải quyết dứt điểm. 

- Công tác chỉ đạo của UBND huyện với các cơ quan chuyên môn trong 

việc hướng dẫn, đôn đốc xã việc giải quyết, xử lý những vi phạm về rừng chưa 

được quyết liệt. 

 - Công tác nắm các đối tượng tham gia phát rừng còn hạn chế; đến nay 

chưa phát hiện được đối tượng nào tham gia phát rừng. 

 4. Kiến nghị của đoàn khảo sát 

 Qua khảo sát thực tế và các ý kiến trao đổi của thành phần tham gia đoàn 

khảo sát Thường trực HĐND huyện kiến nghị với UBND huyện và UBND xã 

Bắc Lãng như sau: 

 4.1. Đối với UBND huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND xã Bắc Lãng trước 

mắt cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động, ngăn chặn kịp thời không để 

người dân tiếp tục phát rừng, không đốt diện tích đã phát để trồng cây Keo. 

 - Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn liên quan nghiên cứu các văn 

bản, quy chế, quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ để tham mưu 

cho UBND huyện hướng xử lý dứt điểm việc chặt phá rừng phòng hộ Đông Ké xã 

Bắc Lãng, có giải pháp ự ý phát rừ ừng 

trướ ủ .  
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 - Chỉ đạo rà soát, kiểm tra những rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn trên địa 

bàn huyện để kịp thời ngăn chặn phá và xâm hại đến rừng để quản lý, chăm sóc 

bảo vệ rừng theo đúng quy định. 

 4.2. Đối với UBND xã Bắc Lãng  

  - Tổ chức họp thôn Khe Phạ và một số thôn lân cận để tuyên truyền vận 

động nhân dân không tự ý tham gia phát rừng, tích cực phát hiện và tố giác những 

đối tượng tự ý phát rừng Đông Ké để các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 

 - Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trên 

địa bàn. 

 - Chỉ đạo quyết liệt Ban chỉ đạo quản lý bảo vệ rừng của xã, Ban quản lý 

rừng cộng đồng thôn Khe phạ tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm 

những đối tự ý phá rừng. 

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, nghiên cứu các quy định 

để xem xét xử lý những vi phạm về rừng theo thẩm quyền và đúng quy định của 

pháp luật. 

 - Chủ động phối hợp với đại diện thôn nắm danh sách cụ thể các hộ đã tự ý 

chặt phá rừng để trồng rừng, chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để 

xử lý dứt điểm tình trạng phát rừng để trồng rừng trái phép trên địa bàn xã.  

3. Thường trực HĐND huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu, triển khai thực hiện báo cáo 

kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện trước ngày 15 tháng 12 năm 

2018 để báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2018. 

 

Nơi nhận:                                                                    TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

- TT Huyện uỷ (b/c);                                                                            KT. CHỦ TỊCH 

- TT HĐND huyện;                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND huyện;  
- Thành viên đoàn khảo sát; 

- UBND xã Bắc Lãng;                                                                     

- VP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

 

                                                                                                                  Tô Thị Hiến 
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