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BÁO CÁO 

Diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên do hộ gia đình người Kinh nghèo, 

cộng đồng dân cư thôn quản lý tại các xã khu vực II đề nghị hỗ trợ kinh phí 

BVR từ Chương trình MT PT Lâm nghiệp BV năm 2019 

  

 

Thực hiện Văn bản số 433/SNN-KL ngày 21/3/2019 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Hà Tĩnh về việc báo cáo diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên do hộ gia đình người Kinh nghèo, cộng đồng dân cư thôn quản lý 

tại các xã khu vực II đề nghị hỗ trợ kinh phí BVR từ Chương trình MT PTLN 

BV năm 2019; UBND huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các phòng, ngành chức năng 

chuyên môn, UBND các xã liên quan rà soát, tổng hợp, kết quả như sau: 

Tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho các hộ gia đình 

người Kinh nghèo, cộng đồng dân cư thôn quản lý, sử dụng, được cấp Giấy 

CNQSD đất tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II) theo 

tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017 là 1.878 ha, trong đó: 

1. Diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho các hộ gia đình 

người Kinh nghèo tại xã Kỳ Lạc là 82,5ha/43 hộ; so với diện tích được hỗ trợ 

năm 2018, giảm 52,8ha/18 hộ do các hộ đã thoát nghèo căn cứ theo Quyết định 

số 4943/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Kỳ Anh về phê duyệt 

kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018. 

2. Diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho các cộng đồng dân 

cư thôn là 1.795,5ha/18 cộng đồng/04 xã (Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Tây, Kỳ Hợp). 

(Chi tiết có biểu 01 kèm theo) 

Với nội dung trên, UBND huyện Kỳ Anh báo cáo để Sở Nông nghiệp và 

PTNT xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các phòng: TN&MT, NN&PTNT; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- Lưu: VT; 

Gửi Văn bản điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Văn Dũng 
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