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BÁO CÁO 

Về việc xử lý lấn chiếm đất, đốt thực bì theo phản ánh bằng hình ảnh gửi 

trên hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị 

thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

 

 Kính gửi:  UBND huyện Phú Lộc 

Thực hiện nội dung Công văn số 1692/UBND-NN ngày 21 tháng 4 năm 

2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, xử lý và báo cáo việc lấn chiếm 

đất, đốt rừng ở thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

UBND xã Lộc Tiến báo cáo như sau:  

 Sau khi nhận được sự chỉ đạo của UBND huyện UBND xã Lộc Tiến đã 

phối hợp với Trạm Kiểm lâm Thừa Lưu tiến hành kiểm tra thực địa, kết quả như 

sau: 

1. Đối với nội dung phản ánh việc lấn chiếm đất của một hộ dân khác 

Qua xác minh một số hộ có mặt tại hiện trường (ông Đặng Hương, ông 

Đặng Cường và bà Toàn) thì các hộ cho biết thửa đất số 29, tờ bản đồ 01, diện 

tích 4,39 ha, tại lô 5,  khoảnh  4, tiểu khu 240  đã cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất  cho bà  bà Trần Thị Yến, thường trú tại thôn Thủy Dương xã Lộc Tiến 

với mục đích sử dụng là rừng sản xuất. Sau khi cấp giấy xong bà Yến đã chuyển 

nhượng cho hộ ông Trần Văn Tiến và bà Huỳnh Thị Bé Thắm thường trú tại thôn 

Thủy Tụ, xã Lộc Tiến. Đến nay có một số hộ nêu trên lên thu hoạch cây keo thì 

xãy ra tranh chấp với ông Trần Văn Tiến. Hiện nay ông Trần Văn Tiến đã gửi 

đơn đến UBND xã và các cơ quan liên quan yêu cầu giải quyết (UBND xã đã 

nhận đơn vào sáng ngày 20/4/2020). Hiện nay UBND xã đã tiến hành kiểm tra 

xác minh để giải quyết theo đúng quy định. 

2.  Đối với nội dung đốt rừng (xử lý thực bì) 

Qua kiểm tra tại thực địa thì hiện trạng thửa đất có 3 cá nhân hộ gia đình sử 

dụng một phần thửa đất số 29 cụ thể như sau: 

 ông Đặng Trọng và ông Đặng Hương đốt thực bì trên diện tích 7.500m
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Ông Đặng Cường và vợ tên Toàn đã thu hoạch cây xử lý thực bì và đã 

trồng lại cây con khoản 20 ngày trước. 

(đính kèm bản đồ các khu đất) 

Đối vơi hành vi đốt thực bì của các hộ sau khi phát hiện cán bộ kiểm lâm 

địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường kiểm tra nhắc nhở, 

tuyên truyền về hành vi đốt thực bì chưa đúng quy trình. 

 Đối với các hành vi lấn chiếm đất UBND xã Lộc Tiến sẽ phối hợp với các 

cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra xác minh để xử lý theo đúng quy định. 

 Vậy UBND xã Lộc Tiến kính báo cáo những nội dung trên để UBND 

huyện được biết. 

Trân trọng./.  
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