
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 471/KL-TTPC 

    V/v phân công thực hiện văn 

bản số 7826/UBND-LN ngày 

23/9/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng. 

Lâm Đồng, ngày  02 tháng 10 năm 2020 

Kính gửi:  

- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN; 

- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; 

- Phòng Thanh tra pháp chế. 

Thực hiện văn bản số 7826/UBND-LN ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết luận hội nghị của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Để tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND chỉ đạo thực hiện 

Thông báo số 4673/TB-BNN-VP ngày 14/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân 

Cường, Phó trưởng ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo nhà nước về 

“Tăng cường công tác QLBVR, thao gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm 

nghiệp các tỉnh Tây Nguyên” Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các phòng: Quản lý bảo vệ 

rừng và BTTN, Sử dụng và Phát triển rừng, Thanh tra pháp chế như sau: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, nghiên cứu các nội dung 

tại Thông báo số 4673/TB-BNN-VP ngày 14/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các văn bản khác có liên quan, khẩn trương tham mưu Sở Nông 

nghiệp và PTNT kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại thông 

báo 4673/TB-BNN-VP ngày 14/7/2020 và tình hình thực tế tỉnh Lâm Đồng. 

- Thời gian hoàn thành và gửi về Phòng Thanh tra pháp chế (file mềm gửi theo 

địa chỉ ttpckiemlam@gmail.com) trước ngày 06/10/2020 để tổng hợp. 

- Giao Phòng Thanh tra pháp chế tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp và 

PTNT trình UBND tỉnh theo quy định. 

(gửi kèm văn bản số 7826/UBND-LN ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh và 

Thông báo số 4673/TB-BNN-VP ngày 14/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- Lưu VT, TTPC. 

P.CHI CỤC TRƯỞNG 

 

   

 

       Lê Đình Việt 
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