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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Về việc thực hiện nội dung liên quan đến 10,1ha được giữ lại
để tạo rừng cảnh quan môi trường trên địa bàn xã
Ủy ban nhân dân xã Song An báo cáo các nội dung liên quan đến diện tích đất
10,1ha được giữ lại để tạo rừng cảnh quan môi trường trong diện tích 234,2ha đất lâm
nghiệp của Lâm trường An Khê được Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích
sử dụng giao cho Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý tại xã Song An như sau:
Diện tích đo đạc thực tế 11,49ha. Trong đó: 1,65ha còn cây thông đứng hiện
trạng và diện tích 9,84ha các hộ dân lấn, chiếm sử dụng.
- Đối với diện tích 1,65ha đất thông hiện trạng: Ủy ban nhân dân xã giao Kiểm
lâm địa bàn xã chủ trì, phối hợp BCH Quân sự xã, Công an xã, Tổ bảo vệ rừng và
phòng cháy chữa cháy rừng thôn An Thượng 3 và Thượng An 1 có trách nhiệm quản
lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện
pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kiểm
đếm, đánh số cây thông còn lại, ghi sơ đồ vị trí từng cây
- Đối với diện 9,84ha các hộ dân lấn, chiếm
Ủy ban nhân dân xã đã làm việc với các hộ dân, tuyên truyền, vận động, cho
các hộ ký cam kết giao trả đất và thông báo đề nghị các hộ gia đình, cá nhân phải thu
hoạch hoa màu trong năm 2019. Đa phần các hộ đều thống nhất giao trả lại đất, đề
xuất sau khi khai thác cây trồng trên đất xong sẽ giao trả.
Đến nay diện tích các hộ dân đã khai thác cây trồng trên đất >6ha và có biên
bản cam kết không tái lấn, chiếm; diện tích còn lại các hộ chưa khai thác cây trồng
trên đất, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục có văn bản yêu cầu các hộ khai thác cây trồng
trên đất đến ngày 25/9/2019, sau đó cắm mốc ranh giới 10,1ha và trồng lại thông theo
phương án đã xây dựng.
Kính đề nghị phòng Kinh tế thẩm định phương án trồng 10,1ha rừng thông,
trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân xã thực hiện
các bước tiếp theo./.
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