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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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Thanh Hoá, ngày 24 tháng 11 năm 2020

V/v chặt cây trên rừng đặc dụng
Hàm Rồng để đảm bảo an toàn
trong mùa mưa bão.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.
- Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa;
- Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng.
Nhận được Công văn số 58/CV-BQLHR ngày 19/10/2020 của Ban quản
lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng về việc chặt cây trên rừng đặc dụng Hàm
Rồng để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ
đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra,
xác minh hiện trạng, thống kê cụ thể số lượng, chủng loại cây trồng có nguy cơ
gây mất an toàn cho người dân, công trình, đường điện trong mùa mưa bão trên
diện tích rừng do Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng quản lý. Kết
quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau: Tổng số cây có nguy cơ đổ gãy xuống
nhà dân, đường giao thông, công trình đường điện là 640 cây (loài cây: Bạch
đàn, Keo, Lát, Xoan, Xa mộc, Xà cừ, Trứng gà, Đa, Mít, Lim xẹt, Vạng trứng,
Bồ kết), khối lượng 113,347 m3, trong đó:
- Có 440 cây nằm trên đất rừng đặc dụng do Ban quản lý di tích lịch sử
văn hóa Hàm Rồng quản lý, khối lượng 73,736 m3, cụ thể: Bạch đàn 182 cây,
khối lượng 30,013 m3; Keo 223 cây, khối lượng 34,754 m3; Lát (cây đã chết) 01
cây, khối lượng 0,124 m3; Xoan 12 cây, khối lượng 2,138 m3; Xa mộc 06 cây,
khối lượng 0,864 m3; Xà cừ 06 cây, khối lượng 1,758 m3; Trứng gà 02 cây, khối
lượng 0,288 m3; Đa 01 cây, khối lượng 1,234 m3; Lim xẹt 02 cây, khối lượng
0,522 m3; Vạng trứng 02 cây, khối lượng 0,99 m3; Mít 01 cây, khối lượng 0,144
m3; Bồ kết 02 cây, khối lượng 0,907 m3.
- Có 200 cây nằm trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, khối lượng
39,611 m3, cụ thể: Bạch đàn 150 cây, khối lượng 30,477 m3; Keo 50 cây, khối
lượng 9,164 m3.
(có biên bản kiểm tra và bảng kê lâm sản kèm theo)
Việc chặt cây rừng trên đất rừng đặc dụng do Ban quản lý di tích lịch sử văn
hóa Hàm Rồng quản lý và đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp có nguy cơ gây mất an
toàn cho người dân, công trình, đường điện để tránh những hệ quả xấu có thể xảy
ra trong mùa mưa bão là rất cần thiết. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý
kiến như sau:
1. Đối với 440 cây nằm trên đất rừng đặc dụng nêu trên, có khối lượng
73,736 m3, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo Ban quản lý di tích lịch sử

2
văn hóa Hàm Rồng xác định rõ nguồn gốc, nguồn vốn rừng trồng (do Ban quản lý
rừng đặc dụng Hàm Rồng trồng hay người dân tự bỏ vốn trồng); đảm bảo không có
sự tranh chấp trên diện tích do đơn vị quản lý; căn cứ kết luận của Thanh tra tỉnh
Thanh Hóa tại Văn bản số 1733/KL-TTTH ngày 04/11/2019 và các quy định của
pháp luật hiện hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Đối với 200 cây nằm trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp đề nghị UBND
thành phố Thanh Hóa chỉ đạo Ban quản lý di tích Hàm Rồng; UBND phường Hàm
Rồng và các đơn vị có liên quan xác định rõ nguồn gốc cây trồng và chủ thể đã bỏ
vốn để trồng các cây nêu trên làm cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 15, Thông
tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy
định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản.
3. Giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa, phối
hợp với Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, các phòng chuyên môn của
UBND thành phố Thanh Hóa giám sát quá trình khai thác đối với 200 cây (Bạch
đàn, Keo) nằm trên diện tích đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, tránh việc lợi dụng
để khai thác trái phép, hợp thức hóa gỗ không rõ nguồn gốc và làm mất ổn định an
ninh rừng./.
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