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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn tại buổi làm việc 
bàn giải pháp giải quyết việc phát rẫy trái phép của các hộ dân thôn 3, xã 

Trà Vân trên địa giới hành chính xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn  
chủ trì tại buổi làm việc bàn giải pháp giải quyết việc phát rẫy trái phép của các 
hộ dân thôn 3, xã Trà Vân trên địa giới hành chính xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà 
My. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên 
và Môi trường huyện; Hạt Kiểm lâm Nam Trà My; Ban Quản lý rừng phòng hộ 
huyện; Công an huyện; Lãnh đạo UBND xã Trà Vân và Văn phòng 
HĐND&UBND huyện. Vắng có lý do: Phòng Nội vụ huyện.

Sau khi nghe UBND xã Trà Vân, Hạt Kiểm lâm huyện báo cáo tình hình 
phát rừng của nhân dân thôn 3, xã Trà Vân trên địa bàn xã Trà Giáp, huyện Bắc 
Trà My; tình hình tâm lý, tư tưởng, thái độ của người dân, đề xuất biện pháp khắc 
phục trong thời gian đến và ý kiến phát biểu tham gia của các thành viên dự họp; 
Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Đảng ủy, UBND xã Trà Vân: 
- Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động nhân dân tiếp tục giữ gìn mối 

quan hệ đoàn kết, gắn bó truyền thống lâu đời trong đồng bào giữa hai địa phương 
Nam – Bắc Trà My nói chung và xã Trà Vân – Trà Giác nói riêng; tuyệt đối 
không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, chia rẻ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

- Vận động nhân dân tuân thủ các quy định về Luật Lâm nghiệp, không tác 
động vào rừng tự nhiên, phát rừng già để làm nương rẫy. Trước mắt, vận động 
nhân dân thôn 03 tạm dừng việc phát rẫy, canh tác tại khu vực đang xảy ra tranh 
chấp trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Giao UBND xã Trà Vân chủ trì, xây dựng kế hoạch, đề xuất UBND 
huyện thành lập Đoàn công tác, phối hợp cùng với UBND xã Trà Giác, các 
ngành chức năng của huyện làm việc cụ thể với người dân để kiểm tra tình hình 
thực tế, xác định ranh giới, rà soát đất sản xuất, canh tác của nhân dân xã Trà 
Vân tại địa bàn xã Trà Giác; tham khảo, lấy ý kiến của những người lớn tuổi để 
cung cấp, lập các hồ sơ chứng minh diện tích đất rẫy trên là loại đất nương rẫy 
của người dân xã Trà Vân đã sản xuất ổn định từ lâu theo tập quán canh tác 
truyền thống. Đây là cơ sở để UBND huyện Nam Trà My là việc với UBND 
huyện Bắc Trà My để giải quyết vấn đề tranh chấp trên trước ngày 31/3/2021.    

2. Đề nghị Hạt kiểm lâm Nam Trà My, Ban Quản lý rừng phòng hộ 
huyện, Công an huyện tiếp tục theo dõi, nắm tình tình của Nhân dân, quản lý 
chặt chẽ địa bàn, phối hợp với các ngành chức năng huyện Bắc Trà My thực 



hiện đúng các nội dung theo quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng giữa các đơn 
vị, địa phương tại các khu vực giáp ranh. Tuyệt đối không để xảy ra mâu thuẩn, 
tranh chấp kéo dài dẫn đến nguy cơ xung đột, mất an ninh trật tự trên địa bàn 
huyện trong thời gian đến.

3. Giao Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND xã Trà Vân kiểm tra, rà soát địa giới hành chính theo bản đồ 
364 so với tình hình thực tế tại địa bàn xã Trà Vân, cũng như đặc điểm lịnh sử 
ranh giới truyền thống, địa bàn canh tác, sản xuất của nhân dân tại khu vực này để 
chuẩn bị các nội dung tham mưu UBND huyện làm việc với huyện Bắc Trà My 
trong thời gian đến.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn tại 
buổi làm việc bàn giải pháp giải quyết việc phát rẫy trái phép của các hộ dân 
thôn 3, xã Trà Vân trên địa giới hành chính xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My; yêu 
cầu các đơn vị liên quan, UBND xã Trà Vân triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTHU, TT UBND huyện (báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND xã Trà Vân;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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