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Kính gửi:  

- UBND xã Kiên Mộc; 

- Các cơ quan: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, 

Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện; 

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh. 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 05/VBĐN, ngày 17/02/2020 

của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh đề nghị hỗ trợ pháp luật để tổ chức 

thực hiện dự án trồng rừng, kèm theo có kế hoạch trồng rừng của Công ty trong 

năm 2020 và Báo cáo số 26/BC-UBND, ngày 26/3/2020 của UBND xã Kiên Mộc 

về kết quả kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất theo đơn kiến nghị của một 

số hộ dân tại thôn Bản Lự, xã Kiên Mộc. 

Để quản lý, sử dụng đất đai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, người 

được thuê đất tổ chức thực hiện tốt việc trồng rừng theo kế hoạch, đồng thời quản 

lý, sử dụng rừng và đất trồng rừng có hiệu quả, ngăn chặn các trường hợp ngăn 

cản việc trồng rừng để lấn, chiếm đất và phá rừng, lấn chiếm rừng của Công ty 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê 

đất, giao quản lý rừng trên địa bàn xã Kiên Mộc. 

UBND huyện yêu cầu UBND xã Kiên Mộc và các cơ quan chuyên môn 

tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện dự án trồng rừng Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Đạt Anh, như sau: 

1. UBND xã Kiên Mộc 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn để 

người dân hiểu và chấp hành thực hiện theo quy định của pháp luật; kiểm tra, rà 

soát cụ thể diện tích đất và rừng đã bị lấn, chiếm; căn cứ mức độ vi phạm xem xét 

giải quyết và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

+ Đối với hành vi lấn, chiếm đất đai của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

Đạt Anh đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất: UBND xã tiến hành kiểm 

tra, lập biên bản đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để người vi 

phạm dừng, chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm 

gây ra; trường hợp người vi phạm không tự nguyện thực hiện, cố tình vi phạm thì 

lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định về lĩnh vực đất đai được 

quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 của Chính phủ. 
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+ Đối với hành vi người dân chiếm giữ rừng, phá rừng của Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Đạt Anh trái phép: UBND xã phối hợp với các cơ quan có 

liên quan tiến hành kiểm tra, lập biên bản đồng thời thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động để người vi phạm dừng, chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục 

hậu quả do hành vi vi phạm gây ra; trường hợp người vi phạm không tự nguyện 

thực hiện, cố tình vi phạm thì lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy 

định về vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp được quy định tại Nghị 

định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ. 

Các trường hợp vi phạm hành chính có mức xử phạt vượt thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp xã, thì UBND cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính, báo 

cáo, đồng thời gửi hồ sơ liên quan đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm 

theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan tổ 

chức kiểm tra, rà soát trên toàn bộ diện tích Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đạt 

Anh được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để làm rõ từng trường hợp đang sử 

dụng, theo từng mốc thời điểm sử dụng rừng, đất trồng rừng (diện tích người dân 

đã trồng rừng trước thời điểm và sau thời điểm Công ty được giao đất, cho thuê 

đất) đồng thời xác định cụ thể hiện trạng rừng để báo cáo phương án xử lý phù 

hợp, đúng quy định. 

- Đối với các trường hợp phát sinh mới về lấn chiếm rừng, đất trồng rừng 

và phá rừng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh, UBND xã phải kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định, không để phát sinh trường 

hợp vi phạm. 

2. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh 

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, nắm hiện trường vụ việc, rà soát cụ 

thể diện tích đất, rừng đã bị lấn chiếm để kịp thời tuyên truyền, vận động các hộ 

dân về ranh giới đất của Công ty; các trường hợp mới phát sinh phải báo cáo ngay 

và phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, kiểm tra, 

lập biên bản hiện trường vụ việc làm cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định. 

Phối hợp chặt chẽ cùng với UBND xã, các cơ quan chuyên môn cấp huyện 

để kiểm tra, lập biên bản hiện trường các hộ đang sử dụng trồng cây trên đất của 

Công ty được thuê, đồng thời có kế hoạch về phương án giải quyết đối với từng 

trường hợp cụ thể cho phù hợp, theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để tập trung trồng 

rừng theo kế hoạch, khẩn trương đưa diện tích đất đã được thuê vào sử dụng trồng 

rừng, phát triển rừng theo mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với UBND xã Kiên Mộc và các đơn vị liên 

quan tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai; phối hợp với UBND xã Kiên Mộc trong công tác kiểm tra, rà 

soát đất đai đối với diện tích của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh được 
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thuê, nhưng hiện nay các hộ đang trồng cây trên đất, đồng thời tham mưu cho 

UBND huyện phương án giải quyết theo quy định.  

Phối hợp với Thanh tra huyện và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 

huyện kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai theo thẩm quyền quy định; 

tham mưu các trình tự, thủ tục cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình vi phạm, 

cố tình không thực hiện theo quy định của pháp luật. 

4. Hạt Kiểm lâm huyện 

Phối hợp với UBND xã Kiên Mộc và cơ quan liên quan tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và những 

văn bản mới quy định về xử phạt trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ và phát triển 

rừng. Kiểm tra làm rõ diện tích rừng, đối tượng vi phạm và mức độ vi phạm; kiên 

quyết xử lý đối với những đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng. 

Hướng dẫn UBND xã thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính và thực hiện xử lý 

vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm giữ rừng trái phép thuộc thẩm quyền. 

5. Thanh tra huyện 

Chủ động hướng dẫn UBND xã Kiên Mộc về công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư có liên quan, phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, tham mưu thực 

hiện việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

6. Công an huyện 

Chủ động phân công cán bộ phối hợp với UBND xã Kiên Mộc, Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Đạt Anh nắm tình hình cơ sở; thường xuyên kịp thời báo cáo 

những vấn đề dễ phát sinh điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh 

điểm nóng trên địa bàn; phối hợp với UBND xã, Công ty xem xét, giải quyết vụ 

việc theo quy định; đối với các trường hợp cố tình gây rối, đe dọa làm mất an ninh 

trật tự, cần có biện pháp gọi hỏi, răn đe để người dân chấp hành, thực hiện theo 

quy định của pháp luật; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các 

trường hợp cố tình gây rối, ngăn cản, đập phá tài sản của Công ty.  

UBND huyện đề nghị UBND xã Kiên Mộc, Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Đạt Anh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện (đc Đạm); 
- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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