
XÃ HÀM PHÚ SƠ KẾT CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP 

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

Thực hiện lịch công tác tháng 7/2022 của UBND xã Hàm Phú. Sáng ngày 
04/7/2022, UBND xã Hàm Phú tổ chức sơ kết công tác Lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 
2022. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Thành - Phó trưởng Hạt kiểm lâm 
huyện Hàm Thuận Bắc, đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Bí thư Đảng uỷ xã, đồng 
chí Nguyễn Thị Lương Thi - PCT.UBND xã, các đồng chí là đại điện Ban quản lý 
rừng phòng hộ Đông Giang, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Quao, đại diện các 
Trạm bảo vệ rừng trên địa bàn (Trạm Núi Gõ, Trạm Dốc Gáo, Trạm Giếng Quáp), 
Ban điều hành 6 thôn. 

6 tháng đầu năm trên cơ sở 

các phương án kiểm tra, truy quét 

chống phá rừng các khu vực 

trọng điểm của đơn vị chủ rừng 

và địa phương xác định. UBND 

xã chỉ đạo Công an, Quân sự, cán 

bộ lâm nghiệp, địa chính và 

Kiểm lâm địa bàn  tăng cường 

phối hợp thường xuyên tuần tra, 

kiểm tra rừng. Qua kiểm tra phát 

hiện 05 vụ và 03 trường hợp vi 

phạm so với cùng kỳ năm 2021 tăng 05 vụ và 02 trường hợp, cụ thể: 

+ Khai thác rừng trái pháp luật 01 vụ: khai thác 34 cây Căm xe, Hương, Trắc, 

tổng khối lượng thiệt hại 7,49 m3 (qua xác minh xử lý 02 đối tượng, thừa nhận khai 

thác 02 cây Hương, khối lượng thiệt hại 0,25 m3), tổng số tiền phạt 10 triệu đồng. 

+ Vận chuyển lâm sản trái pháp luật 01 vụ: tịch thu 0,406 m3 (gỗ xẻ Căm xe, 

Trắc) và tạm giữ 01 xe ô tô, xử phạt 12 triệu đồng. 

+ Tàng trữ lâm sản trái pháp luật 01 vụ: tàng trữ 0,328 m3 gỗ Lim xẹt, Bằng 

lăng; số tiền phạt 5 triệu đồng. 

+ Phá rừng trái pháp luật 01 vụ: với diện tích 1.500m2, không xác định được 

đối tượng vi phạm (đã lập hồ sơ chuyển về Hạt). 

Ngoài ra còn phát hiện 03 trường hợp phá rừng: với tổng diện tích 5.603m2, 

không xác định được đối tượng vi phạm (đã lập hồ sơ ban đầu báo cáo Hạt và theo 

dõi đối tượng). 

Đặc biệt có 01 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật khối lượng gỗ 

thiệt hại 1,2 m3 gỗ căm xe; tạm giữ 01 cưa máy và 01 xe mô tô; có 02 đối tượng vi 



phạm tái phạm, đã lập hồ sơ chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh xử 

lý. 

- Ngoài ra, Kiểm lâm địa bàn còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chốt, 

trạm bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, mai 

phục ngăn chặn tình trạng khai thác, đào bứng, vận chuyển cây rừng tự nhiên trái 

pháp luật tại các chốt trạm như: trạm bảo vệ rừng Núi Gõ, Dốc Gáo, Giếng Quáp và 

02 chốt bảo vệ rừng Suối Ngang, Dốc Bay, tại thời điểm kiểm tra lực lượng trực đảm 

bảo và đảm bảo theo phương châm “04 tại chỗ”. Không có trường hợp lấn chiếm đất 

lâm nghiệp trên địa bàn quản lý đồng thời không xảy ra tình trạng cháy rừng. 

Để công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian đến được ổn định và giảm bớt 

tình trạng vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Lương Thi – 

PCT.UBND xã phát biểu chỉ đạo như sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục với nhiều hình thức đa 

dạng, đi vào chiều sâu, cho các hộ dân sản xuất giáp ranh rừng ký cam kết không phá 

rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

- UBND xã tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm nghiệp thường 

xuyên tuần tra rừng định kỳ và đột xuất, quản lý tốt diện tích rừng tự nhiên nằm 

ngoài quy hoạch 3 loại rừng do xã quản lý, tránh để dân lấn chiếm, kiểm tra, truy 

quét tại những khu vực thường xuyên xảy ra vụ phá rừng nhằm không để xảy ra điểm 

nóng. 

- Các đơn vị chủ rừng cần phối hợp với xã tổ chức cho các đối tượng vi phạm 

ký cam kết không tái phạm, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tái 

phạm. 

 

 

 

 

 

 

 


