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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến - Phó CT UBND huyện
tại buổi làm việc ngày 15/4/2020
Ngày 15/4/2020, đồng chí Lê Đình Chiến – Phó CT UBND huyện có buổi làm
việc với các cơ quan chuyên môn để nghe các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện
nội dung chỉ đạo tại Công văn số 741/UBND-NN&MT, ngày 22/01/2020 của
UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn tại công văn số 20/SNN-CCKL, ngày 14/01/2020. Tham dự buổi làm
việc có: đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; đại diện lãnh
đạo Hạt Kiểm lâm huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển
Nông thôn huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn
báo cáo giải trình về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện chỉ đạo tại Công văn số 741/UBND-NN&MT, ngày 22/01/2020 của UBND
tỉnh, để kịp thời rà soát, tổng hợp báo cáo theo quy định, đồng chí Lê Đình Chiến
có ý kiến kết luận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện như sau:
1. Giao Hạt Kiểm Lâm huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan tiếp thu ý kiến của các thành phần tham gia tại cuộc họp, tham mưu báo cáo
của UBND huyện theo các nội dung yêu cầu gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn trước ngày 25/4/2020.
2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chỉ đạo UBND các xã tiến
hành “rà soát, kiểm tra tính hợp pháp của các đối tượng đang sử dụng, canh tác
đất trên địa bàn huyện quản lý; thiết lập các biên bản, xử lý theo quy định hiện
hành”. Tiến hành tổng hợp kết quả, gửi về Hạt Kiểm lâm huyện tổng hợp trước
ngày 23/4/2020.
3. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tham mưu UBND
huyện bổ sung nội dung rà soát, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ diện tích rừng và
đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện vào “Dự án Điều tra thực trạng và đề xuất sử
dụng đất trống, đồi núi trọc trên địa bàn huyện Ea Kar” đã giao cho phòng Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn tham mưu thực hiện từ quý II/2020.
4. Hạt Kiểm lâm, phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện gửi hồ sơ
giao đất, giao rừng về phòng Tài nguyên – Môi trường và Trung tâm phát triển
Quỹ đất huyện để triển khai thực hiện Dự án khu tái định cư số 2, xã Cư Bông
theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến tại buổi làm việc ngày
15/4/2020. UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- VP HĐND & UBND huyện;
- Như Nội dung chỉ đạo;
- Lưu VT.
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