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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Minh,
Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giải quyết việc
lấn chiếm đất rừng phòng hộ trên địa bàn phƣờng Thủy Châu, xã Dƣơng Hòa
Ngày 25 tháng 5 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch
UBND thị xã đã chủ trì phiên họp giải quyết việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ trên
địa bàn phường Thủy Châu và xã Dương Hòa. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh
đạo các đơn vị: TN&MT, QLĐT, Tư pháp, Thanh tra, Kinh tế, Văn phòng
HĐND&UBND thị xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Hạt kiểm lâm thị
xã; Đại diện lãnh đạo các xã, phường: Thủy Châu, Dương Hòa.
Qua nội dung báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã, đại diện lãnh
đạo UBND phường Thủy Châu và xã Dương Hòa; các ý kiến tham gia của lãnh
đạo các cơ quan, đơn vị tham dự, đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND
thị xã đã kết luận, chỉ đạo cụ thể như sau:
1. Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, UBND xã Dương Hòa,
UBND phường Thủy Châu và UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý
nhà nước về đất đai; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm
nghiệp theo thẩm quyền được giao; thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai theo đúng
quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất.
2. Đối với trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất rừng tại Thủy Châu liên
quan đến diện tích 4,18 ha.
Đề nghị UBND phường Thủy Châu, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương
Thủy, phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã rà soát, xử lý theo quy định.
3. Đối với trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất rừng tại UBND xã Dương
Hòa liên quan đến diện tích 389,3 ha.
Đề nghị UBND xã Dương Hòa, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy,
phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã rà soát, tham mưu UBND thị xã báo cáo
xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND tỉnh để có phương án giải
quyết theo quy định. Chú ý phương án kê khai; Thông báo cho người dân thực hiện
kê khai theo quy định.
4. Đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy: Chủ trì, phối hợp với
UBND xã Dương Hòa, phường Thủy Châu, phòng Tài nguyên và Môi trường thị
xã kiểm tra, rà soát các trường hợp lấn chiếm và đề xuất phương án giải quyết, xử
lý dứt điểm, đúng quy định.
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Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban
nhân dân các xã, phường biết và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- CT; PCT UBND thị xã;
- CVP; PCVP UBND thị xã;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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