
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: 479/KL-TTPC 
V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử 

lýnghiêm về hành vi vận chuyển 

động vật hoang dã trái pháp luật 

trên địa bàn TP. Bảo Lộc theo nội 

dung báo chí phản ánh. 
 

 

Lâm Đồng, ngày  09 tháng 10  năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2. 
 
 

 Ngày 08/10/2020, trang báo điện tửThanhnien.vn đăng bài viết “Lâm 

Đồng: Công an đón đầu, bắt giữ xe khách vận chuyển động vật hoang dã”. Qua 

xem xét nội dung đăng tải củacác trang báo, để kịp thời cập nhật, theo dõi thông 

tin báo chí phản ánh về tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đồng thời tăng 

cường công tác QLBVR trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Chi cục Kiểm lâm yêu 

cầu Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc: 

 - Tiếp tục phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố và 

các cơ quan chức năng liên quan của thành phố Bảo Lộc điều tra, xử lý nghiêm 

vụvận chuyển động vật hoang dã trái phép trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. 

 - Tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm 

nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng, Ban lâm nghiệp phường, xã và lực lượng 

nhận khoán thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lýnghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp từ khi mới phát sinh, 

hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài nguyên rừng, đất rừngtrên địa bàn 

quản lý;  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chi cục 

Kiểm lâm tại các văn bản số 165/KL-TTPC ngày 17/4/2020 V/v tiếp tục tăng 

cường thực hiện công tác QLBVR, PCCCR trên địa bàn; kịp thời xử lý nghiêm 

các vi phạm về QLBVR, văn bản số 198/KL-TTPC ngày 29/4/2020 V/v tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, văn bản số 227/KL-TTPC 

ngày 21/5/2020 về tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra quản lý bảo vệ rừng và 
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đất lâm nghiệp,văn bản 276/KL-TTPC ngày 19/6/2020 về việc tập trung ngăn 

chặn và xử lý tình trạng vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng; văn bản số 

442/KL-TTPC ngày 15/9/2020 về việckiểm tra xác minh nội dung báo chí phản 

ánh và tăng cường công tác phòng, ngừa, ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán 

và tiêu thụ ĐVHD trên địa bàn tỉnh và Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 8 và 9 năm 

2020… 

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

Chỉ đạo cán bộ được phân công địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình quản 

lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, truy quét đối với các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn thành 

phố Bảo Lộc; đồng thời cử lực lượng tham gia, phối hợp và hỗ trợ Hạt Kiểm 

lâm thành phố Bảo Lộc thực hiện các nội dung trên khi có đề nghị. 

Nhận được văn bản nàyyêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc, Đội 

trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 nghiệm túc,khẩn trương triển 

khai thực hiện và báo cáo thường xuyên, kịp thời về Chi cục Kiểm lâm. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình diễn 

biến, kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo./. 

(Gửi kèm bài báo “Lâm Đồng: Công an đón đầu, bắt giữ xe khách vận 

chuyển động vật hoang dã”) 
 

Nơi nhận:                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG 
- Ông Phạm S – Trưởng BCĐ (b/c); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy(b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (b/c);                                                                         

- Như trên;                                                                                             Nguyễn Khang Thiên  

- Lưu: VT, TTPC(02 bản). 
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