
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 531 /KL-TTPC 

    V/v tăng cường công tác kiểm 

tra bảo vệ rừng và giám sát hoạt 

động quản lý bảo vệ rừng của 

các đơn vị chủ rừng trên địa bàn 

quản lý. 

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; 

- Hạt Kiểm lâm VQG Biduop-Núi Bà; 

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, 2. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 8517/UBND-

LN ngày 20/10/2020 về việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng 

và xử lý nghiêm vi phạm tại Ban Quản lý rừng Tà Nung và một số chủ rừng để 

xảy ra vi phạm thời gian qua. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm các 

huyện, thành phố, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Biduop – Núi Bà (Hạt Kiểm 

lâm) và 02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Các Hạt Kiểm lâm: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện 

xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương.  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định về kiểm tra, xử lý kỷ 

luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp.  

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện việc 

giám sát hoạt động quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng tại địa phương 

để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm, vi phạm trong công tác quản lý 

bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng; tham mưu cấp thẩm quyền xem xét trách 

nhiệm của các đơn vị chủ rừng để kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các sai 

phạm theo quy định để răn đe, phòng ngừa. 

- Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Tăng cường công 

tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm 

nghiệp; khôi phục và phát triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030” đã được Chủ tịch phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-

UBND ngày 25/8/2020. Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các 

văn bản chỉ đạo liên quan công tác lâm nghiệp: Chỉ thị 12, 08, 1685 của Thủ 

tướng Chính Phủ, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về thực 
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hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015, Kế hoạch số 

25-KH/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo số 14/TB-

UBND ngày 22/01/2020; Thông báo số 56/TB-UBND ngày 02/3/2020 của 

UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về công tác lâm nghiệp 

có liên quan. 

- Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có, tăng 

cường các hoạt động bảo vệ rừng và PCCCR; ngăn chặn và xử lý kịp thời, có 

hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; phấn đấu hết năm 2020 giảm ít 

nhất 20% số vụ vi phạm, giảm 20% diện tích rừng thiệt hại do phá rừng gây ra, 

giảm 20% thiệt hại về lâm sản so với cùng kỳ. Phấn đấu giảm số vụ chưa xác 

định được đối tượng vi phạm xuống dưới 30% trong tổng số vụ vi phạm; không 

để xảy ra điểm nóng về khai thác rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. 

2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, 2:  

- Dựa theo địa bàn được phân công, phối hợp, hỗ trợ với Hạt Kiểm lâm 

các huyện thành phố thực hiện tốt các nội dung tại mục 1 nêu trên. Tổ chức thực 

hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng đã ký 

kết. Chủ trì phối hợp các Hạt Kiểm lâm xây dựng kế hoạch tuần tra, truy quét 

bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh với các huyện, các tỉnh lân cận. 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định về kiểm tra, xử lý kỷ 

luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp.  

3. Đối với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt:  

Rà soát kỹ các hồ sơ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp xảy ra tại lâm phần 

do Ban QLRPH Tà Nung quản lý. Tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ thời điểm, 

đối tượng chặt hạ 18 cây thông trên diện tích UBND tỉnh cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất tại lô b2, khoảnh 502, tiểu khu 159A, phường 5, Tp Đà Lạt 

(theo Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của UBND tỉnh); kết quả 

báo cáo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo. 

Giao Phòng Thanh tra pháp chế chủ động trong tham mưu và thực hiện 

quyết liệt, có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đề xuất Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kịp thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ 

rừng trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐ Sở PTLN; 

- Phòng TTPC; 

- Lưu VT, TTPC. 

P. CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

             Lê Đình Việt  
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