
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2020 

V/v tiếp tục theo dõi, điều tra, đề 

xuất xử lý vụ việc vi phạm khai 

thác trái phép rừng gỗ Lim trên 

địa bàn huyện Đình Lập 

 

ơ 

 
                          Kính gửi:   

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - UBND huyện Đình Lập. 
 

Xem xét Báo cáo số 339/BC-SNN ngày 25/8/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên báo chí 

về khai thác trái phép rừng gỗ Lim trên địa bàn huyện Đình Lập, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, phối hợp cùng 

UBND huyện Đình Lập làm rõ đối tượng vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến vụ việc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo 

quy định. 

2. UBND huyện Đình Lập chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương 

điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp 

luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/10/2020; phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội 

dung có liên quan. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để 

các cơ quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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