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BAO CÁO 
Két qua' xác dnh trách nhim các tp the, cá nhân cóliên quan trong 

vic khai thác Lam sin trái pháp Iut xãy ra tai tiêu khu 9, 21 
thuc Jam phãn Ban quãn Ly Vuô'n quôc  gia Pbuó'c Binh 

Thirc hin Cong van so 23.5 6/SNV-TTr ngây 19/8/2020 cüa Sâ Ni vu ye 
vic xác djnh trách nhim các tp the, cá nhân có lien quan trong vii khai thác 
lam san trái pháp 1ut xáy ra ti tiêu khu 9, 21 thuc lam phân Ban quân 1 Vuà'n 
Quôc gia Phuâc Binh  (theo dé xuát Cong van so 2344/SNNPTNT-TTr ngày 
17/8/2020 cia So NOng nghiép và Phát trién nóng thón ye vic cho kiên dOi 
vOi viçc xác djnh trách nhim các top the, cá nhân cO lien quan trong vic khai 
thác lam san trái pháp luát xáy ra tai Tiéu khu 9, 21 thuc lam phán Ban quán 
l VirOn quOc gia Phu'Oc Binh). 

Thixc hiên kin chi dao, lãnh do cüa Chi b6 Vn quc  gia  Phuóc 
Binh tai Cong van so 01-CV/CB ngày 24/8/2020 ye vic dê nghj rà soát, xác 
djnh  lai  trách nhim các tp the, ca nhân có lien quan trong vic khai thác lam 
san trái pháp Iutt xày ra tai Tiêu khu 9, 21 thuc lam phân Ban quãn l)' Vuin 
quOc gia Phiiâc Binh tai Cong van so 2356/SNV-TTr ngây 19/8/2020 cüa Si 
Ni vii và Cong van so 2344/SNNPTNT-TTr ngày 17/8/2020 cüa S& Nông 
nghip và Phát triCn nOng thôn. 

Ban quân 1 Vun quc gia Phc Binh báo cáo kt qua xü l trách 
nhim tip the, cá nhân lien quan vu vic dê xây ra khai thác lam san trái pháp 
1u.t tai  tiêu khu 9, 21 thuc lam phân Ban quán 1 Vixn quôc gia PhiiOc Binh, 
Cu the nhu sau: 

1. Xác dnh trách nhimcác tp the, cá nhân có lien quan trong viii 
khai thác lam san xáy ra ti tiCu khu 9 thuc lam phãn Ban quãn I Vu*n 
quôc gia Phu-&c Binh, giáp ranh vói xa Tbành Son, huyn Khánh San, tinh 
Khánh Hôa: 

Thng nht v9i kin cüa Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn tai 
COng van so 2344/SNNPTNT-TTr ngày 17/8/2020 vOi két qua dánh giá, phân 
loai trong qu II nãm 2020 các Ca nhân có lien quan viii khai thác lam san trái 
pháp lut xây ra tai  tiêu khu 9 thuc lam phân Ban quân l' Vu?n quôc gia 
Phuc Binh, giáp ranh vi xã Thành Son, huyn Khánh Son, tinh Khánh Hôa, 
nhtr sau: 

- Ong Bach  Anh Th: Loi D (trong qu 11/2020). 

Ong Lé NgQc HOa: Loi D (trong qu 11/2020). 
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2. Xác dlnh  trách nhirn các tp the, ca nhãn có lien quan trong vi 
khai thác Lam sin xãy ra tai tiCu khu 21 thuc lam phmn Ban quãn l Vu'ôn 
quôc gia Phtr&c Binh, giáp ranh vói huyn Lc Durong, tinh Lam Dng: 

Thi hành k 1ut vói hInh thirc "KhiCn trách" dôi vài các ông: Phm Van 
Thành, L6 Phü Sang, có lien quan vii khai thác lam san trái pháp 1ut xáy ra ti 
tiêu khu 21, thuc lam phân Ban quán 1 Vun quôc gia Phi.thc Binh, giáp ranh 
vi huyn Lac Duorng, tinh Lam Dông. 

(Kern theo các h  sd có lien quan) 

3. Xác djnh trách nhim di vói ngtrô'i dung dãu co quan Co' lien quan 
trong vu khai thác lam sin trái pháp lut xãy ra ti tiCu khu 9, 21 thuc lam 
phãn Ban quãn 1 Vtrôn quôc gia Ihuóc Binh: 

Thông nhât vOi kiên cüa Sâ Nông nghip và Phát triCn nông thôn ti 
Cong van so 2344/SNNPTNT-TTr ngày 17/8/2020 vi kêt qua dánh giá, phân 
loai trong qu' II nàm 2020: Ong Nguyn Cong Van, Hat tnr&ng Htt Kiêrn lam 
Ban quãn l Vu&n quôc gia Phthc Binh Phwfc Binh, Giám dôc Ban quãn 1 
Vum quôc gia Phuc Binh: Loi D (qu 11/2020). 

Trên day là báo cáo kt qua xác djnh trách nhim các tp the, cá nhân có 
lien quan trong  v11 khai thác lam san trái pháp 1ut xây ra  tai  tiêu khu 9, 21 thuc 
lam phân Ban quãn l Vu&n quôc gia Phizc BInhJ. 

No'i n/i In: 
- SàNi vu; 
- Sà Nông nghip và PTNT; 
- Ban  Giám dôc  Ban  quail I; 
- Hat Kiêin  lam  Ban  quail Is'; 
- Li.ru: VT, TCHC. 


