
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1218 /SNN-KHTC 

V/v trả lời việc UBND xã Hải Sơn xin khai 

thác về rừng trồng dự án 661 tại tiểu khu 853S 

        Quảng Trị, ngày   10  tháng 7  năm 2020 

 
                                                                                                                                        

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn. 
 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 10 

tháng 6 năm 2020 của UBND xã Hải Sơn về việc xin khai thác diện tích rừng 

nằm ngoài rừng phòng hộ. Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ liên quan về diện tích 

rừng này của Chi cục Kiểm lâm (văn bản số 373/CCKL-QLBVR ngày 

24/6/2020), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời UBND xã Hải Sơn 

các nội dung cụ thể như sau: 

Các lô b5 (4,5ha) trồng rừng năm 2004; lô a3 (3,7ha), trồng năm 2006 thuộc 

khoảnh 3, tiểu khu 853S xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng là diện tích rừng trồng dự án 

661 đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý tại 

Quyết định 2499/QĐ-UBND ngày 27/11/2007. Ban quản lý dự án 661 huyện Hải 

Lăng đã bàn giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn diện tích 

đất có rừng nói trên tại biên bản bàn giao ngày 03/01/2008. Diện tích rừng này theo 

bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 

của UBND tỉnh Quảng Trị là đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ và được Ban 

quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn hàng năm quản lý bảo vệ, trong 

đó đã lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ từ kinh phí của nhà nước (lô 

b5 đưa vào bảo vệ từ 8 năm: 2008-2011; 2014, 2017-2019; lô a3 giao khoán bảo 

vệ rừng: năm 2011, 2017-2019). Như vậy, theo hồ sơ quản lý cho thấy: Diện 

tích mà UBND xã Hải Sơn và 02 hộ dân có đơn xin khai thác là diện tích rừng 

thuộc đối tượng rừng phòng hộ đang thuộc sự quản lý, chăm sóc, bảo vệ của 

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn và hàng năm ngân sách nhà 

nước vẫn bố trí kinh phí để giao khoán bảo vệ đối với diện tích rừng phòng hộ 

này.Vì vậy, việc UBND xã Hải Sơn đề nghị xin khai thác diện tích rừng này 

không phù hợp. 

Để quản lý chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông 

Thạch Hãn phối hợp cùng với Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm 

tỉnh rà soát, điều chỉnh lại hiện trạng đất, rừng để phù hợp với thực tiễn quản lý, 

bảo vệ rừng của đơn vị. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp bổ 

sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị. 

Sở Nông nghiệp và PTNT giao Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông 

Thạch Hãn phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Hải Lăng tuyên truyền, giải thích 

cho 02 hộ dân và chính quyền xã Hải Sơn huyện Hải Lăng về nguồn gốc, đối 

tượng quy hoạch rừng trồng phòng hộ của các lô b5, a3 tại khoảnh 3 tiểu khu 

853S và chủ quản lý rừng trồng phòng hộ là Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực 

sông Thạch Hãn để người dân và chính quyền địa phương được biết. Đồng thời, 



  

tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn quản lý, bảo 

vệ không được để khai thác trái phép diện tích rừng trồng phòng hộ này. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, đề nghị UBND xã Hải Sơn quan tâm 

phối hợp tuyên truyền đến người dân nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, 

bảo vệ ổn định các diện tích rừng do các ban quản lý rừng được giao quản lý./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

-  Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- BQLRPHLVS Thạch Hãn; 

- Hạt Kiểm lâm Hải Lăng; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
  

Nguyễn Hồng Phương 
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