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Bc 1p - Tiy do - Hnh phñc
Minh Long, ngày 30 tháng 11 nám 201

S: 564/BC - DGS

BAO CÁO
Kt qua giám sat cong tác quãn I, bão v và giao dt rfrng thuc Dir an 661,
Dtr an 327 trên dja bàn huyn và Diy an Trung tam ciim xà Long Mon
Thrc hin Ngh quyêt s 30/NQ-HDND ngày 18/7/20 17 cüa Hi dng nhân
dan huyn Minh Long ye Chuang trInh giám sat närn 2018, Thutrng trçrc Hi dông
nhân dan huyn ban hành quyêt dnh thành 1p Doàn giám sat và Kê hoch giám
sat cong tác quán l, bào v và giao dat rrng thuc Dr an 661, Dr an 327 trên dta
bàn huyn và Dir an Trung tarn cim xà Long Mon. Doàn Giám sat ca Thu'rng
trirc BBND huyn báo cáo kêt qua giám sat, c1i the nhu sau:
A. DC DIEM TINH HINH
I. TInh hInh chung.
Minh Long là huyn min n1i cña tinh Quáng Ngäi, có tng din tIch tir
nhiên 23.731,59 ha, trong do din tIch rrng và dat lam nghip 21.233,14 ha; huyn
phân chia dja gii hành chinh thành 05 xâ/43 thôn, vci dan so là 18.311 ngithi, mt
do dan cu trung bInh là 76 ngtrO'i/km2 , có hai dan tc sinh song gän ho lâu di là
Kinh và Hre; dan tc Hre chiêm 76,64%; kinh chiêm 23,36%. Mt d dan cu phân
bô không dêu gitra các xä trong huyn, dOng nhât & xà Long Hip là:
65,63%.
235ngu?i/km2 , thâp nhât là & Long Mon 21 ngu&i/km2 . D che ph rmg
II. Cong tác chI do thirc hin quãn 1, bão v và giao dat rfrng thuc
Dir an 661, Dir an 327 trên dja bàn huyn và Dir an Trung tam ciim xã Long
Mon
Thrc hin Lut Bào v và phát trin rmg näm 2004; Nghi. djnh so
23/2006/ND-CP ngày 30/3/2006 ca ChInh phü ye thi hành Lut Bào v và phát
trien rung; các van bàn hu&ng dn lien quan, Ht Kiêrn Lam huyn và Ban Quàn l
rrng phOng h dã tham mu'u UBND huyn ban hành nhieu van bàn chi do, quân
l, to chic thixc hin bào v, phát trin rirng và giao dat rrng thuc Dir an 661, Dr
an 327 trên da bàn huyn và Dir an Trung tam cim xà Long Mon ci the nhu:
Quyet djnh so 06/2004/QD-UBND ngày 04/3/2004 ye Phân cap quãn l nhà nu&c
ye rung yà dat lam nghip cho UBND các x; Quyêt dtnh so 06/2014/ QD-UBND
ngày 26/9/2014 ye vic phân cap quàn 1 Nhà nu&c ye rrng và dat lam nghip cho
UBND các xà; Quyet djnh so 505/Q-UBND ngày 11/4/2017 ye thành 1p To
cong tác kiêm tra và bàn giao din tich thng chuyên dôi tr rung phOng h sang
rung san xuât và ngoài 3 loi rung theo Quyet djnh so 2480/QD-UBND ngày
3 1/12/2015 cüa UBND tinh Quàng Ngai; Quyet dtnh so 823/QD-UBND ngày
4/7/20 17 ye vic giao rrng cho UBND xà; Quyêt djnh so 520/QD-TJBND ngày
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14/4/2017 v vic phê duyt D cu'ang nhim vçi và dir toán Lp Quy hoch, k
hoach bão v và phát triên rmg huyn Minh Long giai don 2017 — 2020 vâCông
van 509/UBNID-KTTH ngày 20/10/2015 cüa TJBND huyn Minh Long ye vic
tang cixô'ng các bin pháp cap bach ngàn chn tInh trng chat phá rü'ng, lan chiêm
dat rung trái phép,. . .Ngoài ra, hang nàm ban hành Chi th ye vic tang cung các
bin pháp phông cháy, chfa cháy riling trong müa khô; Quyêt dnh kin toàn Ban
chi dto ye kê hoch báo v và phát triên rimg huyn Minh Long.
NhIn chung, trong thi gian qua UBND huyn dã kjp thilii lanE do, chi do
các ca quan chuyên mon cilia huyn và UBND các xä triên khai thçrc hin cOng tác
quàn 1, bào v và giao dat rung thuOc các Dir an 327, Dr an 661 trên dja bàn
huyn và Trung tarn crn xã Long MOn. Tuy nhiên vic tO chi'c triên khai cüa các
ca quan chuc näng và chInE quyên dja phuang thrc hin chua kjp thili.
B. KET QUA THVC mEN QUAN L, BAO v vA GIAO BAT
RtNG THUQC DIY AN 661, DIY AN 327 TREN BJA BÀN HUYN VA DV'
AN TRUNG TAM CUM xA LONG MON.
I. Thrc tring v quãn I, bão v và giao dt rung thuc các dir an
1. Dir an 661
Tng din tIch dt trng riling phông h thuc dir an 661 trên da bàn huyn
Minh Long: 446,8 8 ha, vi tOng von dâu tu: 1.737.395.000 dông. Ci the:
- Xa Thanh An: 13,77 ha trng nàm 2006 ti tiu khu 273, loài cay Lim
Xanh+ Keo tai Tucing. Von dâu tu: 5 5.000.000 dOng.
- Xã Long Mai: 38,66 ha trng näm 2006 tti tiu khu 265, loài cay Lim
xanh+ Keo tai tuçlng. Von dâu tu: 154.640.000 dông.
- Xà Long Scm: 17,15 ha trng närn 2006 ti tiêu khu 265, loài cay Lim
xanh+ Keo tai tuqng. Von dâu tu: 68.600.000 dông.
- Xã Long Môn: 377,3 ha, tng vn du tu 1.459.155.000 dông. Theo Quyêt
dnh sO 2480/QD-UBND ngày 3 1/12/2015 cüa UBND tinh Quãng Ngãi ye vic
dieu chinb bô sung quy hoch lti 03 loi riling có 151,13 ha chuyên ra ngoài riling
phông ho, con 226,17 ha l riling phông h. Tuy nhiên, qua kiêm tra rà soát và do
dc lai thI trong 151,13 ha có 80,15 ha dã dat tiêu chI thành riling, con 70,98 ha
chua thành riling hin ti UBND xã Long Mon dang quàn 1. Trong do:
+ Riling trng närn 2005 ti tiu khu 270, khoâng 4, 6 din tIch 100 ha. Von
dâu tu: 249.95 5.000 dOng, loài cay trông Lim xanh+ Keo tai tuçlng.
+ Rung trng näm 2007: tai tiu khu 280 khoãnh 4,5 ,6 din tIch: 107,3 ha.
VOn dâu tu: 429.200.000 dOng, loài cay trông Lim + keo tai tuçmg.
± Rung trng nam 2008: Tiu kEn 280, khoánh 6,7,9,10 din tIch 120 ha.
VOn dâu tu: 480.000.000 dOng, loài cay trOng: Lirn + Keo tai tugng.
+ Riling trng närn 2010: Tiu khu 280, khoànE 8,10. Tiu khu 281, khoành
4, Din tIch 50 ha, loài cay trOng Lirn xanh+ Keo tai tugng. Von dâu tu:
300.000.000 dOng.
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2. Dir an 327
- Tong din tIch dt trng rrng phông h thuc dr an 327 trên da bàn xà
Long Mon là 180 ha. Ci the:
+ Din tIch rrng trng närn 1997 Chuoiig trInh DCDC huyn Mirth Long ti
tiêu khu 275, khoành 1, din tIch 30 ha. Loài cay trông Muông den+Keo+QUê, mt
d 1600 cay.
+ Din tIch rng trng nm 1997 Chu'ng trInh rung phông h du nguôn
thch Nliam thuc tiêu khu 270, 275, khoành 8, 9, 10, din tIch 100 ha. Loài cay
trông Muông den+Keo, rnt d 1600 cay.
+ Din tIch rung trng närn 1999 Chug trInh rrng phông h du nguôn
thach Nham thuc tiêu khu 270, khoành 10, din tIch 50 ha. Loài cay trông Muông
den+Keo, rnt d 1600 cay.
- Vic trin khai thrc hin trng rrng thuc dr an 327 trên da bàn xà Long
Mon chua mang li hiu qua và diigc the hin qua Biên bàn kiêm tra dánh giá dr
an 327 trông rrng phông h ti xä Long Mon (180 ha) kêt qua không thành rmg
(theo Biên ban Dánh giá hin trng rg trÔng phông h, rmg trông nàm 1997,
1999 chwoiig trInh phông h dáu nguôn Thgch Nham ngày 05/4/20208 cüa Doàn
88/QD-UBND ngày 25/3/2008 cüa
kiêrn tra dwc thành 1p ti Quyêt djnh so
UBND huyçn Minh Long).
3. Dir an dat trung tam cim xã.
- Tng din tIch ti khu trung tam cim xà Long Mon là 7.572,5 m2. Trong
do:
+Dt cp cho h gia dInh: Din tIch d nghj cp giy chirng nhn quyên sx
drng dat (GCNQSDD) theo Th trInh so 49/TTr —UBND ngày 12/09/20 17 cüa
UBND xà Long Mon ye vic dê ngh k, cap giây chmg nhn quyên si:r drng dat
h gia dInh, cá nhân là: 3.555,8 m2 . Trong do: Din tIch dà cap GCNQSD dat là:
13/QD-UBND ngày 27/02/2018 cüa IJBND huyn
3.375,4 m ti Quyêt djnh so
Minh Long ye vic cap giây chirng nhn quyên sir drng dat cho các h gia dInh, cá
so
nhân tai Trung tam cim xã Long Môn, huyên Minh Long (15 he); Quyêt dnh
20/QD-UBND ngày 12/04/2018 cüa UBND huyn Mirth Long ye vic cap giây
chmg nhn quyên si1 ding dat cho the h gia dInh, cá nhân ti Trung tam crm xã
Long Môn, huyen Minh Long (3 he). Din tIch dà dê nghi. nhung chua cap
Dát cia h Ong Phgm Tam, l do vi phcm hành lang
GCNQSD dat là 180,4 m2
giao thông UBND xä dã kiêm tra và dé nghf tháo g& nhung Ong chwa chap hành
và hin nay dang x ly,).
- Dt cong trInh phüc lgi: Din tIch dà cp GCNQSD dt cho Nhà van hóa
sO GcN: BK 646228, sO vào sO
thôn Lang Trê là: 1 .157m2. Theo GNQSD dat Co
cp GCN: CT 01693, thica dat sO 41, tà ban dO sO 9, cOp ngày 13/7/2012.
- Din tich dt cOn li cüa khu Trung tarn cim xà Long Môn, UBND x
dang quàn l hin ti là: 2.85 9.7 m (bao gOm khu dOn cit dOi din vâi UBND xâ và
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phdn dat do'i din trithng THPTDTBT Tieu HQC xâ Long Mon giáp dzthng tinh 45
628)).
II. Kêt qua giao khoán và bão v rfrng thuc các diy an
1. Dirán661:
Dr an 661 hin nay diâ thânh n1ng, Ban quán 1 rirng phông h dä thrc hin
giao khoán, có si1 phôi h9p vói UBND xã to chrc h9p dan dáng k nhu câu khoán
bão v r&ng. Lp danh sách h nhn khoán BQL rtrng tiên hành k hçp dông
nguyêntàc bâo v rirng ngay tr diâu nàm den khi có Quyêt djnh phân bO von BQL
rmg tiên hành k hçp dOng chInh thüc dê bão v rirng. DOng thi, tm 1rng 50%
cho h nhn khoán con 50% cuôi näm nghim thu dt tiêu chI nhu trong hgp dông
dã k thI thanh toán 100% cho h nhn khoán. Tai xä Long Mon có 182 h nhn
khoán/3.184,75 ha bao gOrn rrng tu nhiên và rrng trông thuc dr an 661, trong do:
Lang ren 47 h/1.330,32 ha; lang Trê: 72 hô/765,95 ha; Ca Xen 18 h/136,16 ha;
Lang Giia 45 h/951,62 ha van so tiên giao khoán bào v là 400.000 dông/ha.
2. Dir an 327: Dt dir an 327 din tIch 180 ha hin nay không thành thng
nên khOng thrc hin giao khoan bào v rung.
III. Din tIch dat giao cho t chfrc, cá nhân thuê dé trng cay Lam
nghip và vic cap giây chti'ng nhn quyên sfr diing dat thuc Du an 327, Dir
an 661
1. Din tIch dt giao cho t chfrc, Ca nhân thuê d trng cay Lam nghip
Tng din tIch dt cho h ông Dinh Van Thành thuê ti xã Long MOn là
269,6 ha, khOng thuôc du an 661 theo Hop dông thuê dat so 01/HDTD ngày
29/12/2 008. Cu the ho so thuê dat tai các thira dat: so 147, t bàn do so 8, din tIch
88,827 1 ha; thira dat so 45, ti bàn dO so 7, diên tIch 99,85 82 ha; thira dat sO 19, t
bàn dO so 5, diên tIch 69,9576 ha và thüa dat sO 159, ti bàn do so 4, din tIch
11,1292 ha.
Qua kt qua khão sat, tht:ra dt s 45, t bàn d s 7 vani din tIch là 99,85 82
ha và thira dat sO 147, t bàn do sO 8 vOi din tIch là 88,827 1 ha. Toàn b din tIch
cüa hai thi'ra dat nay deu dã b mt sO ngiii dan thuOc xã Son KST, huyn Scm Ha
và mt so hO dan thuc Lang Mum, thôn Ca Xen, xã Long MOn lan chiêm sü' drng
chü yêu trOng cay keo. Theo cOng van sO 364 1/BNV- CQDP ngày 10/08/2015 cüa
B Ni Vii "ye vic cOng nhn du'a vào lu'u trtc, quán 1)5 th dyng bc5 ho sot, ban do
d.ia giO'i hành chmnh cOc cap tinh QuOng Ngâi" khu vçrc nguani dan lan chiem dâ
chuyen qua huyn Son Ha quân 1 khoãng 58,4327 ha (do thay dOi dja giO'i hành
chInh).
Thfra s 19, t bàn d s 5, thuôc thOn Lang Gia, din tIch cho thuê là
69,6579 ha; trong dió hin trtng rii'ng tu nhien khoâng 3 1,8791 ha, phân din tIch
cOn lai cüa thüa dat khoãng 37,7788 ha dã bj mt so h dan thuôc thOn Lang Gifla,
Lang Tre xa Long Mon chiem ding trOng cay keo.
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t bàn d s 4, thuc thôn Lang trê, din tIch cho thuê là
Thüa dt s 159,
11,1292 ha; trong do, hin trng cay lñm bi, cay go tr nhiênrài rae, cay may là
khoàng 1,3 ha, din tIch cOn li khoàng 9,8292 ha dã b mt so h dan thuc thOn
Lang Trê, xà Long Mon chiêm diing vào miic dIch chü yêu trông cay keo.
sfr ditng dt thuc Thy an 327,
2. Tlnh hInh cp giy chfrng nhn quyên
Diyán 661
- Du an 327: Tng din tIch là 180 ha, trong do tng din tIch nguYi dan kê
khai 76,27 ha gôm 73 h/l49 thra và khoàn 70 ha dà cap giây CNQSD dat cho
nguèd dan vào nãrn 2008 theo Dir an Rudep.
- Dt thuc dr an 661: Tng dien tIch 377,3 ha chua cp giy CNQSD dt
cho dan, hien nay UBND xä Long Mon quàn 1.
NhIn chung, viec trin khai thc hien cOng tác giao dt lam nghiep duçic
thrc hien sau khi có kêt qua rà soát quy hoeh 03 loai rrng theo Quyêt djnh sO
871/QD-UBND ngày 23/4/2008 cüa UBND tinh Quàng Ngi. Trên co s do phOng
Tài nguyen và Môi trthng huyn phi hcp vi cáo ca quan chc nàng và UBND
các xà thirc hien phuang an giao dat lam nghiep theo Quyêt djnh so 175 1/QDUBND ngày 09/8/2007 cüa UBND tinh Quàng Ngài ye viec phê duyt Báo cáo
kinh tê - k thut do ye bàn dO da chInh và cap giây chxng nhn quyên sü ding
dat lam nghiep, dat có khà näng lam nghiep và 4ât nông nghiep trOng cay hang
nàm khác trên nên dat doe ti huyn Minh Long cüa dr an Rudep; Quyêt djnh so
245/QD-UBND ngày 28/12/20 12 cüa UBND tinh Quàng Ngi ye viec ban hành kê
hoch thc hien Chi thj so 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 cüa Thi tuâng ChInh
phü ye thc hien mt so nhiern vi, giài pháp cap bach dê chân chinh viec cap Giây
chirng nhan quyên si1 ding dat, quyên s& hcru nhà & và tài san khác gàn lien vi dat
và xây drng co s dü lieu ye dat dai. Tuy nhiên, kêt qua triên khai d an Rudep có
mang li hieu qua nhung chua cao.
trông rfrng cüa các thy an
IV. Dánh giá chat lffqng, hiu qua
1. Dôi v&i diy an 661:
- Dien tIch trng rrng phOng h là: 446,88 ha, trkg cay lim xanh và keo là
tram; trong do dien tich trOng rmg ti các xä Thanh An, Long Mai, Long San dt
hieu qua thành rung là 295,75 ha. Hien nay Ban Quàn i rumg dang giao khoán cho
cong dông dan cu thOn quàn 1, bào ye dê hung lgi tiên nhân cong và các lam san
phi dui tan r1rng.
- X long Mon tng dien tIch 151,13 ha, chuyên ra ngoài phOng h theo
Quyêt dnh sO 2480/QD-UBND ngày 3 1/12/2015 ye viec phê duyt kêt qua rà soát
quy hoch 1i 3 loi rmg trên da bàn tinh Quàng Ngài. Qua nhiêu nãm quàn 1,
bào ye hien tai dä rà soát va do dt lai thI cO 80,15 ha d dt tiêu chI thành rumg ti
khoành 4,5,6 tiêu khu 280 xà Long MOn, hien trng rurng tr nhien phtc hOi, chrc
nàng san xuât. COn 70,98 ha chua thành rIxng hien ti UBND xà Long Mon dang
quàn l.
2. Dôi vri diy an 327:
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Dr an trng rrng phàng h thuc dr an 327 qua kim tra dánh giá ti xã
Long Mon không hiu qua, khOng thành r1rng (180 ha).
V. Cong tác phi hqp kim tra, ra soát Va xfr 1 vi phim các quy djnh v
quail 15', bão v rung
1. Cong tác phi hçp kim tra ra soát, tuyên truyn giáo di?c pháp 1ut
ye cong tác chãm sóc, bão v rrng
Ban Quán 1 rrng phông h, Ht Kim lam huyn phéii hcp vOl chInh quyn
dja phucmg thrc hin cOng tác tuyên truyên giáo diic pháp 1ut chê d chInh sách
ye quán 1 báo v rrng; tO chü'c tuyên truyên Lut Báo v và phát triên rlrng ngày
03/12/2004, Nghi djnh sO 0 9/2 006/ND-CP ngày 16/01/2006 cña ChInh phü qui
dinE ye phông cháy và chQ'a cháy rrng; Luât PhOng cháy và chUa cháy nàrn 2001;
Ngh djnh so 23/2 006/ND-CP ngày 03/3 /2006 cüa ChInh Phü ye thi hành Lut báo v
và Phát triên rirng; Nghi djnh 157/2013/ND-CP quy dinE xr pht hành chInE ye quân
l, phát triên và bào v rmg và quàn 12 lam san nhäm tang cung cOng tác dâu
tranh, phOng ngü'a, phát hiên, diêu tra, xir 1 vi pham pháp 1ut ye bão v thng trên
ca sO chrc nàng, nhiêrn v, quyên hn ciia mi 1rc luang, dam bào dñng chInh
sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà niró'c.
2. Kt qua xfr 15' vi phim
Trong nhItng näm qua, tlnh trng chat phá rlrng, 1n chim rlrng phông h
diên ra trên dja bàn 5 xa, dc bit là tlnh trng lan chiêm rrng thuc các dix an 661
trên dja bàn xã Long MOn. Qua khào sat thrc t tti khoânh s 4 tiêu khu 280 mt
so h dan vi phm, chat phá rrng lay g vâ dat san xuât nhung không phát hin,
ngän chn kp thai và chira xác djnh du'oc dôi tuçmg vi phm.
Tr nam 2015 dn nay, trên dja bàn huyn dã phát hiên 01 vi vi phm các
quy djnh ye quán 1, bão v rIrng thuOc dir an 661. UBND huyên ban hành Quyêt
dnh xü pht hành chInh 01 Vil32.000.000 dOng dOi vOi h Ong EDinh Van Hoanh
sinE nàm 1939 tai thôn Lang Ren xã Long Mon vOi so tiên pht 32.000.000 dông
(dä np 13.000.000 dông) con 19.000.000 dOng duo'ng sir không có khã nãng np.
Dan vj dã xác minh tài san, nhân than nhiêu lan và hin nay dã hêt thô'i hiu.
VI. Nhfrng tn ti, hin ch và nguyen nhân
1. Tn ti, han ch
a. Dirán 327
Dir an trng rrng 327 ti xa Long Mon (180 ha) khOng hiu qua và duçc
dánh giá không thành rung.
Tr nàm 2000 dn nay, dt thuôc Dir an 327 hu ht dã bj nguè'i dan thôn
Lang Gina và Lang Tré lan chiêm sü dng. Cong tác thông k so lieu h dan lan
chiêm dat chira ci the và chua xác dinE duc din tich lan chiêm dat cüa timg h.
b. Dir an 661
- Di vâi rung san xut duGc chuyn di tu rrng phOng h sang rfrng san
xuât theo Quyêt djnE so 2480/QD-UBND ngày 3 1/12/2 015 cüa UBND tinE Quang
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Ngãi qua khào sat thc t ti khoành 4, tiu khu 280 thuc thôn Lang Ren, xã Long
Mon chInh quyên dja phung t chc quàn 1, bào v rrng Chua chit chë dan den
ngurn dan 1dai thac, chat cay lay g va môt sO ho dan co hanh vi got vo quanh gôc
cay dê cay chêt dan nhám lan chiêm dat lam nuang ray nhung kiêm lam dta bàn và
chinh quyên da phuong không phát hin, ngàn chn x l kp thèi và khOng XáC
dtnh dUç'C dOi tugng vi phm dê xi1 li'.
- Vic to chuc thrc hin giao khoán bào v rng phèng h cho cong dng
dan Cu trên da bàn huyn ma C the da bàn xà Long Mon thc hin giao khoán
trên bàn do và ngoài thc dja nhug môC gii chua rO rang, vi vy vic giaO oán
chua gän kêt chat che vi trách nhirn cüa tng h dan nhn khoán trong COng tác
bào ye rirng.
- Vic 1p phuog an giao dt, giao rmg gn vâi cap GCN quyn sü dng
dat cho h dan thiêu dat san xuât trên da bàn xà Long Mon theo Quyêt dnh
"ye viçc giao rrng
823/QD-ND ngày 04/7/20 17 cüa UBND huyn Minh Long
UBND xã Long Mon chua thirc hin duçc dn den mt so
cho UBND xâ quán l"
h dan lan chiem, phá rmg lam nuGng ray.
- UBND xà Long Mon thiu cuong quyêt trong vic x 1 vi phm hành
chInh dôi vi dOi tugng vi phm xâm hi rxng, phá rmg lam nuong ray dan den
hiu qua ye cong tác quàn l, bào v rrng qua chua cao.
- Cong tác tO chc tuyên truyn giáo dc pháp 1ut chê d chInh sách v
quàn l, bào v rrng chua duçc thuing xuyên, sàu rng trong nhân dan.
- Y thc, trách nhim cüa nhân dan trong cOng tác nhn khoán, bào v rmg
chua cao dan den xày ra tInh trng gt vO cay, phá rng và i phát hin ông
khai báo vi chInh quyên dia phumig.
c. Trung tam ciim xã Long Mon
- H ông Nguyen Thanh TInh và bà Duong Th Thng xây drng nhà và lam
quán buOn ban tm khOng dng mic dIch sü ding dat nhung chua dugc giài quyêt,
xir l dü't diem.
- HOng Phm Tam xay dmg ln chiêm hành lang giao thông UBND xà dã
kiêm tra, die nghi. tháo g nhimg Ong chua chap hành.
2. Nguyen nhân
a)Drán 327
- Chua thirc hin t& cong tác trng, chàm sóc, bào v rrng; Khu virc rmg
trông gan khu dan cu, có nhiêu tuyên dung men di qua dôi lüc ngui dan can có
hin tugng chat phá rung trOng.
- Loài cay Mung den, keo lá tram không phñ hgp vói th nhung khI hu
ti khu virc trOng rrng nên ti l cay sOng qua thâp và khOng phát triên.
b)Dçán 661
- Din tIch dà dugc chuyn di tr rg phèng h sang rung san xut theo
Quyêt dtnh sO 2480/QD-UBND ngày 31/12/2015 cüa UBND tinli Quàng chua
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giao dang b ngui dan 1n chim san xut, ngthi dan không hçTp tác kê khai, che
dâu bt din tIch vi sçi thu hôi nên viêc không xác dnh dime din tIch rirng cüa
chñ the lan chiêm sfr dung.
- Cong tác ph& h9p gita Ban quãn 1 rung phông h, Ht Kirn lam, UBND
xâ Long Mon và cong dông dan Cu' nhn khoán báo v rmg chua ththng xuyên
kiêrn tra nên không kp thà'i phát hin, ngàn chn các dôi tu'çmg xârn hi rlrng.
- UBND xä chua quân l t& din tIch rü'ng duçic giao dn dn tInh trng xâm
hui rung, lan chiêm rung dê lam nuo'ng ry và khai thác lam san trái phép. Cong
tác lanE dao, chi dao he thông chInh ti i dia phuang ye to chiirc tuyên truyên, phô
biên pháp luât cho ngu'i dan dê ngui dan nàm bat và thirc hin chu'a dirçc thu'ông
xuyen.
- Cong tác giao dt tru'ó'c day cüa mt s da phuang bt cap, giao dt theo
ke khai cia h gia dInh, không xác dinh ci.i the vi tn, diên tIch ngoâi thirc dja và
trong ho so', ban o, trong khi dO can bô dja chInE không nárn bat, cp nht kp thi
thông tin dê tO chirc thuc hin rà soát, xác dnh din tIch dat cüa turng h sir ding
de giao khoán hoc cap GCNQSD dat can giao.
c. Trung tam clim xã Long Mon
- Cong tác quán 1 dat tai Trung tam cim xä Long MOn con nhiu bt cap,
UBND xã xir l thieu cu'o'ng quyêt, chat che; Can b chuyên mon chu'a tham mu'u
lanE dao UBND xa giái quyêt dñt diem các h dan vi phm, dan den ton dpng kéo
dài kéo dâi nhiêu näm.
VII. Kin ngh d xuât
1. Dôi vi UBND huyn
a. B nghj UBND huyn cn có kin di vó'i UBND tinh: Phân b kinli
phI dé thrc hin các Chuung trInh Quãn l bão v rung, trông bang xanh ket hp
phân djnE ranh giói giüa các loai rung dê xây drng mt dung bang mang tInE
trçrc quan, ngu'ôi dan dê nE biet, han chê xâm lan ruing phOng h.
b. JJê nghj UBND huyn cn trirc tip chi dio các do'n vj chuyên mOn
th'c hin nhfi'ng nhim vli sau:
- Chi dao Phông Tâi nguyen và MOi trung huyn, Hat Kim lam huyn,
Ban Quân l rung phong ho, UBND các xã và các ngành có lien quan kiêm tra rà
soát ye thuc dia dôi vó tat ca diên tIch dat thuôc di an 661, 327 và trung tam cim
xä Long MOn; Bao cáo nO din tIch b lan chiêm, din tIch bi chat phá, gpt vô cay
nhu khoánh 4 tieu khu 280, xác dinE chü the lan chiem, phá rung.
xa:

- Chi dao Hat Kim lam huyên, Ban Quán l rung phông h vá UBND các

+ Tang cuè'ng cOng tác tun tra, truy quét d kjp thai phát hin, du tranh
ngãn chn cac hânh vi vi pham pháp lutve bão v và phát tnien rung, kiên quyet
xü l các dôi tuçing chat phá rung, lan chiêm dat rung phOng h.
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+ Tham mini cho UBND huyn có bin pháp xi1 1 dirt diem các dôi tuçmg
vi phm dà có Quyêt djnh xir pht. Dông thai phôi hgp vói UBND xà Long Mon
xác dnh rô dôi tuçmg khai thác, chat cay lay go ti khoành 4, tiêu khu 280 thuc
thôn Lang Ren, xã Long Mon và mt so h dan có hành vi g9t vO quanh gOc cay dê
kjp thà'i xü 1 các hành vi vi phrn chiêm dat lam nung ray nhàm kjp thi ran de,
ngàn chn the dôi tuçlng vi phrn chInh sách, pháp lut bào v và phát triên rrng,
tang cung hiu lue, hiu qua quãn l nhà nuôc; Xác dnh rO trách nhirn thuc ye
do'n vj nào dê có bin pháp xir l.
+ Tang cuing t chic tuyên truyn và vn dng nhân dan chp hành nghiêm
chInh sách, pháp lut ye bào v và phát triên rmg. Dông thai quán trit, nâng cao
thirc ngu'M dan và cong dOng dan cu trong vic thrc hin day dü nghia vi, quyên
igi cüa mInh trong vic thirc hin giao nhn khoán bão v rü'ng.
- Chi do phông Tài nguyen va Môi truàg huyn phi hçp vi chInh quyên
da phurnTig 05 xa tO chic rà soát 1i giy chirng nhn quyên slr ding dat dà cap cña
chuong trIrth \Tlap cho các h dan, chinh l kjp thi nhmg sai sot dê ngui dan
quàn l, On djnh san xuât, tránh tInh trng khiêu kin ye dat dai. Lp thu tic cap
giây chiirng nhn quyên s1r dmg dat thuc dir an 661,327 cho dan san xuât. Tham
muu UBND huyn thu hôi din tIch dt dä cho thuê nhung không sir dting và quàn
l hiu qua dê ngu?Yi dan lan chiêm san xuât.
- Chi do, don dc UBND xã Long Mon 1p phuang an giao dt, giao rrng
gall vi cap GCN quyên sir ding dat cho h dan thiêu dat san xuât trên dja bàn xã
Long Mon theo Quyêt dnh 823/QD-UBND ngày 04/7/2017 cüa IJBND huyn
Minh Long "ye vic giao rfmg cho UBND xä quán lj ".
- Xem xét T? trInh s 01 /TTr-BQLDA ngày 12 tháng 10 nám 2018 cüa
Ban Quân l giao rrng, cho thuê rimg "ye vic dê ngh/ phê duyt dé cu'o'ng và dy'
toán kinh phi xáy dy'ngphvccing an giao rIcng gàn vâi giao dat và cap giáy chimg
nhn quyén sic ding dat lam nghip huyn Minh Long nám 2018" dê Ban Quàn 1
giao rrng, cho thue rxng trien khai thrc hin CáC buó'c tiêp theo.
2. Dôi vri Ban quãn I rrng phông h
- Tang cung cOng tác tun tra, truy quét ti các dim nóng Co nguy co xâm
hi den tài nguyen rrng. PhOi hgp vi co quan chiirc näng và chinh quyên dja
phuo'ng tO chic tuyen truyên Lut bào v và phát trien rmg; DOng thai phôihgp
vôi UBND x. Long Mon xác djnh rO dOi tugng khai thác, cht cay lay go ti
khoành 4, tiêu khu 280 thOn Lang Ren, xà Long Mon thuOc phan din tIch Ban
quàn 1 thng phOng h huyn quàn l à mt sO h dan có hành vi g9t vó quanh
gOc cay d lan chiem dat lam nuong ray.
- Thic hin nghiern tue Quy ch bào v rrng dugc ban hành kern theo Quyêt
dnh sO 17/2015/QD-TTg ngày 09/6/2015 cüa thu tuó'ng ChInh phñ.
- Thirc hin ch d giao khoán bào v rrng cho nhân dan darn bão dung quy
dnh. Nang cao trách nhim trong yiêc giao khoán, bào v rmg, tO chc nghim
thu và Co dánh giá hiu qua khoán bào v rmg hang näm cña tmg h gia dInh,
cong dOng dan cu d nâng cao hiu qua cham sóc, bào v rirng.
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3. lJôi v&i Hit Kim Lm
- Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn bào v và phát triên rü'ng, phông cháy
chüa cháy rmg, phi hçip vó'i các co quan lien quan, chü rü'ng t.p trung tang cithng
tun tra, truy quét bào v rrng, phông, chông các hành vi xâm hi rung, cháy rirng,
mua, bàn, vn chuyên lam san trái pháp 1ut... Phôi hçp vói UBND xâ Long Mon
xác dinh rö dôi tuçrng khai thác, chat cay lay go ti khoãnh 4, tiêu khu 280 thuôc
thôn Lang Ren, xä Long MOn và mt sO h dan có hành vi gt vO quanh gôc cay dê
ln chim dt lam nuong ry.
- Dy nhanh tin d hoàn thành cOng tác giao rrng, cho thuê rü'ng trên da
bàn huyn; Thirc hin Quy hoch bào v và phát triên rirng giai doan 2017- 2020.
- Huo'ng dn ye chuyên mOn d LTBNID các xã xây dirng phucing an quân 1)2,
bào v rü'ng hang närn. PhOi hpp vi U)2 ban nhân dan các xã hung dan chñ rmg
1p và thrc hin phuong an báo v rung, to chiirc tp huân bôi duO'ng nghip vii bão
v rung cho chü ri1rng.
- Phi hgp vi chInh quyn dia phmmg xây drng phuong an quân 1)2, bão v
rüng dOi vói din tIch có rrng, dôi vâi din tIch khOng thành rrng thI phôi hpp vó'i
chInh quyên dja phrnmg cap cho nhung h dan nghèo thiêu dat san xuât.
4. JJi vri UBND xã Long Mon
- Di v&i diên tIch 327, 661 hin nay dâ chuyn ra ngoài r&ng phông h theo
Quyêt djnh so 2480/QD-IJBNID ngày ngày 3 1/12/2015 ye vic phê duyt kêt qua
rà soát quy hoch 'aj 3 loi rimg trên da bàn tinh Quãng Ngãi thI UBND xâ Long
MOn khân trucmg 1p phu'cing an quãn 1)2, bâo v r&ng hoc dê xuât UBNI) huyn
xem xét, thanh 1)2 nimg trông không thành rirng gàn vi cap GCNQSD dat cho
nhmg h dan thiêu dat san xuât trên dja bàn xâ.
- Phi hgp vi co quan chuc näng xác djnh rö di tuç'ng khai thác, ch.tcây
lay g tai khoành 4, tiêu khu 280 thuc thôn Lang Ren, xä Long MOn và mtsô h
dan có hành vi gt vO quanh gOc cay de cay chêt dan nhàm lan chiêm dat lam
nuong ray dê có bin pháp ngan chn, xir 1)2 nghiêm dOi tuçmg vi phm.
- Tang cuô'ng cOng tác tuyên truyn và 4n dng nhân dan chp hành
nghiêm chInh sách, pháp 1ut ye bào v và phát triên rirng. DOng thè'i quán trit,
nâng cao )2 thuc ngui dan trong vic to giác nhU'ng hành vi chat phá rrng và cong
dOng dan cu trong vic thrc hin day dñ nghia v11, quyên lçii cüa mInh trong vic
thrc hin giao nhn khoán bào v riirng.
- xu 1)2 dü't dim d& vó'i 02vj vi phrn, ln chim dt trái pháp lut ti trung
tam cim xà Long MOn 7'i5 Nguyen Thanh Tmnh và bà Duo'ng Th/ Thng và h óng
Phcim Tam).
Trên day ia báo cáo kt qua giám sat cOng tác quãn 1)2, báo v và giao dt
rrng thuc Dix an 661, Di,r an 327 trên da bàn huyn và Dçr an Trung tam cim xã
Long Mon. Dê nghj UBND huyn, các don v duo'c giám sat xay dirng kê hotch
khàc phiic nhftng tOn ti, hn ché nêu trong báo cáo cüa Doàn giám sat và báo cáo
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kt qua khc phic cho Doàn giárn sat truóc k h9p HDND huyn giüa nám 2019
dê báo cáo k h9p HDND huyn theo quy djnh./.
TM. BOAN GIAM SAT
I\Tcri nix an:
- TTHDND tinh ( báo cáo);
GDOAN
- TT Huyn ñy (Báo cáo);
- CT, PCT HDND huyn;
- CT, PCT UBND huyêii;
- BQLRPH, HKL huyn
-TVDoanGiárnsát;,
- To tru'Ong To dai biêu xã Long mOn;
- ThuOng trirc HDND, UBND x Long Môn;
- VPUB: PYP, CYTH;
-Lu'uVT.

CI TTH HDND HUY1N
Dinh Thj Mai Sinh
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