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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1771  /SNN-TTra 

V/v trả lời đơn kiến nghị  

của công dân 

Quảng Trị, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:        Ông Võ Hoành 

Trú tại thôn Trấm, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

 

 

 Thực hiện Công văn số 4649/UBND-NN ngày 09/10/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc chuyển đơn của công dân; Ngày 18/10/2019, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi làm việc để kiểm tra, giải quyết nội dung đơn 

của ông Võ Hoành. Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND 

xã Triệu Thượng và ông Võ Hoành. Qua kiểm tra hồ sơ và các ý kiến liên quan 

đến nội dung kiến nghị trong Đơn đề ngày 01/10/2019 của ông Võ Hoành, Sở 

Nông nghiệp và PTNT trả lời và hướng dẫn như sau: 

1. Nội dung 1: Về việc xin khai thác rừng trồng bằng vốn tự có của hộ 

gia đình do bị bão gãy đỗ năm 2013: 

Toàn bộ diện tích rừng trồng liên quan đến nội dung Đơn trình bày của  

ông Võ Hoành trú tại thôn Trấm, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong xin khai 

thác, hiện được xác định nằm trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn, 

thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. 

Diện tích này nằm trong phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu 

nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 1494/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án chi tiết 

chuyển đổi và bàn giao đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy 

hoạch phát triển rừng sản xuất của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông 

Thạch Hãn. Hiện tại, Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn đã 

hoàn tất thủ tục đang trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất để bàn giao cho chính 

quyền địa phương quản lý.  

Trong thời gian đang chờ cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất và tổ chức 

bàn giao cho chính quyền địa phương, ông Võ Hoành được phép khai thác rừng 

trồng bằng vốn tự có của hộ gia đình theo Đơn đề nghị và cam kết không được 

trồng lại cho đến khi có phương án sử dụng đất của chính quyền địa phương. 

Vì vậy, đề nghị ông Võ Hoành liên hệ với UBND xã Triệu Thượng để 

được hướng dẫn thủ tục khai thác rừng trồng theo quy định. 
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2. Nội dung 2: Xin được giải quyết đất đai theo chính sách, chủ trương 

của Nhà nước. 

Diện tích đất trên được Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch 

Hãn bàn giao theo quy định sẽ được UBND xã Triệu Thượng tiếp nhận và xây 

dựng phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mới tiến hành 

cấp đất cho dân sản xuất. 

Vì vậy, đề nghị ông Võ Hoành liên hệ với UBND xã Triệu Thượng, sau 

khi UBND xã Triệu Thượng đã có phương án sử dụng đất được bàn giao từ Ban 

quản lý rừng phòng hộ Lưu vực Sông Thạch Hãn để được giải quyết cấp đất 

theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời cho ông Võ Hoành được rõ và hướng dẫn 

ông liên hệ với UBND xã Triệu Thượng để được giải quyết theo quy định của 

pháp luật./.  

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy;        (B/C) 
- UBND tỉnh;   

- Ban tiếp công dân Tỉnh; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- Các Phó giám đốc Sở; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- BQL RPH Lưu vực Sông Thạch Hãn; 

- UBND huyện Triệu Phong; 

- UBND xã Triệu Thượng; 

- Lưu  VT, TTra, KH-TC. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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