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Số: 48 / KL-HCTH Lâm Đồng, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

V/v xin chấp thuận vị trí lắp đặt lại các 

bản tuyên truyền về bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

 

Kính gửi: UBND thành phố  à  ạt 
 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức lặp đặt các bản pano tuyên 

truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 

03 bản trên tuyến đường đèo Frenn. Tuy nhiên, việc nâng cấp và mở mới đường giao 

thông trên tuyến đường đèo Frenn đã dẫn đến 01 bản pano ở chân đèo Frenn, có tọa 

độ: 11
0
52’52.35’’N, 108

0
28’10.85’’E bị nằm sâu bên trong rừng và bị che lấp, dẫn đến 

hạn chế trong công tác tuyên truyền. 

Ngày 09/01/2020, Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản số 16/K -HCTH gởi Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v xin di dời vị trí lắp đặt bảng pano tuyên truyền nêu 

trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 41/SVHTTD  ngày 16/01/2020 

V/v di dời bảng pano tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trả lời 

vị trí đặt 03 bảng pano tuyên truyền nằm trên tuyến đường đèo Prenn thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND thành phố  à  ạt, đề nghị Chi cục Kiểm lâm liên hệ với 

UBND thành phố  à  ạt để được thống nhất địa điểm. 

Bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng là một trong những 

nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, trong đó công tác tuyên truyền là một trong 

những giải pháp quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Do đó, để phát huy hiệu quả của bản pano tuyên 

truyền nêu trên, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND thành phố  à  ạt có văn bản chấp 

thuận cho Chi cục Kiểm lâm được di dời bản pano tuyên truyền nêu trên đến vị trí mới 

có tọa độ 11
0
52’51.89’’N, 108

0
28’9.21’’E. Vị trí này nằm ở vị trí dễ thấy, không ảnh 

hưởng đến tầm nhìn giao thông. 

Kính đề nghị UBND thành phố  à  ạt xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng cảm ơn./. 

(Gởi kèm: - Hình ảnh, vị trí mới để lắp đặt bảng pano tuyên truyền. 

          - Văn bản số 41/SVHTTDL ngày 16/01/2020) 

 

Nơi nhận:                                                                                        T   NG  
- Như trên;         

-  ưu VT, HCTH.       

 

 

 

   Nguyễn  hang Thiên 
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