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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện công văn số 3353/UBND-NC ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc xử lý đơn kiến nghị của các hộ dân ở thôn Trấm, xã Triệu Thượng, 

huyện Triệu Phong, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục 

Kiểm lâm thu thập hồ sơ liên quan đến vụ việc, làm việc với một số cơ quan đơn 

vị liên quan, kiểm tra hiện trạng khu rừng theo đơn kiến nghị. Ngày 31/7/2020, 

Chi cục kiểm lâm chủ trì cùng với Hạt kiểm lâm Triệu Phong, Ban quản lý RPH 

Lưu vực sông Thạch Hãn đã tiến hành kiểm tra hiện trường khu rừng nêu trong 

đơn kiến nghị. Để làm rõ những vấn đề trong đơn kiến nghị, tham mưu UBND 

tỉnh trả lời kiến nghị của công dân, Sở Nông nghiệp và PTNT dự kiến tổ chức 

phiên làm việc với UBND huyện Triệu Phong, các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các hộ dân thôn Trấm vào ngày 12/8/2020.  

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 10 

tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới nên tạm thời chưa thể tổ 

chức làm việc với các ngành, địa phương và công dân có đơn kiến nghị. Vì vậy, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian xử lý kiến 

nghị và báo cáo kết quả theo nội dung công văn số 3353/UBND-NC ngày 

24/7/2020 của UBND tỉnh sau khi tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn ổn định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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