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7902/UBND-LN ngày 28/9/2020 

của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

 

Lâm Đồng, ngày   01  tháng 10 năm 2020 

  
 Kính gửi: 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; 

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

- Các phòng: Tổ chức, tuyên truyền và xây dưṇg lưc̣ lươṇg; Thanh 

tra Pháp chế. 
  

 Thực hiện Văn bản số 7902/UBND-LN ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng, về việc tiếp tuc̣ khẩn trương điều tra , xử lý dứt điểm các sai phaṃ , vi 

phạm liên quan đến dự án đầu tư do Công ty TNHH An Phú Nông làm chủ đầu tư 

tại huyện Bảo Lâm.  

Để kip̣ thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng kiểm lâm đối 

với những sai phaṃ của Haṭ Kiể lâm Bảo Lâm về viêc̣ xử lý vi phaṃ cũng như 

thưc̣ hiêṇ nghiêm các nôị dung chỉ đaọ của UBND tỉnh taị văn bản nêu trên . Chi 

cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện , thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc ; 

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2; Phòng Tổ chức , tuyên truyền và 

xây dưṇg lưc̣ lươṇg , Phòng Thanh tra Pháp chế  khẩn trương triển khai, thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo chung: 

Hạt Kiểm lâm các huyện , thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc ; Đội Kiểm lâm cơ 

đôṇg và PCCCR số 1, số 2 tổ chức phổ biến quán triệt, chấn chỉnh đối với toàn 

thể công chức taị đơn vi ̣ trong viêc̣ xử lý vi ph ạm không để xảy ra các sai phạm 

như đối với Haṭ Kiểm lâm Bảo Lâm. 

2. Nhiêṃ vu ̣cu ̣thể: 

- Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm: 

+ Tiếp tuc̣ tích cưc̣ phối hơp̣ với cơ quan chức năng huyêṇ Bảo Lâm khẩn 

trương điều tra , xác minh làm rõ vụ việc phá  rừng, mua bán/sang nhươṇg đất taị 

dư ̣án do Công ty TNHH An Phú Nông làm chủ đầu tư để xử lý nghiêm , triêṭ để 

theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

+ Tổ chức kiểm tra , làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo và công chức kiểm 

lâm liên quan thuôc̣ Haṭ Kiểm lâm Bảo Lâm trong viêc̣ xử lý đối với vu ̣phá rừng 

tại khoảnh 11, tiểu khu 443, xã Lộc Phú, huyêṇ Bảo Lâm thuôc̣ diêṇ tích do Công 

ty TNHH An Phú Nông thuê thưc̣ hiêṇ dư ̣án đầu tư đối với các sai phaṃ như : 

xác định khối lượng lâm sản thiệt hại không chính xác; xác định giá trị tài nguyên 
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rừng bi ̣ thiêṭ haị do phá rừng không đúng thẩm quyền ; xử lý tang vâṭ vi phaṃ 

không đúng quy điṇh ; buông lỏng công tác quản lý để tang vâṭ vi pha ̣ m bi ̣ chôn 

lấp; sai phaṃ về quy trình , quy điṇh trong viêc̣ xử lý vu ̣phá rừng trên ; đề xuất  

hình thức xử lý kỷ luật  nghiêm đúng theo quy điṇh . Báo cáo về Chi cục Kiểm 

lâm trước ngày 07/10/2020. 

- Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng: 

Hướng dâñ Haṭ Kiểm lâm Bảo Lâm trong thưc̣ hiêṇ quy trình xử lý kỷ luâṭ 

đối với các sai phaṃ nêu trên ; đồng thời, chủ động tham mưu xử lý kỷ luật đối 

với lañh đaọ và công chức Haṭ Kiểm lâm Bảo Lâm t heo quy trình  quy điṇh. Kết 

quả tổ chức kiểm điểm gửi Phòng Thanh tra – Pháp chế trước ngày 14/10/2020.  

- Phòng Thanh tra – Pháp chế: 

+ Phối với với các phòng chuyên môn -Công an tỉnh và Haṭ Kiểm lâm Bảo 

Lâm trong quá trình điều tra, xử lý các sai phaṃ , vi phaṃ liên quan đến vu ̣phá 

rừng, mua bán/sang nhươṇg đất thuôc̣ dư ̣án của Công ty TNHH An Phú Nông taị 

huyêṇ Bảo Lâm khi có đề nghi ̣. 

+ Tổng hơp̣ kết quả thưc̣ hiêṇ các nôị dung chỉ đaọ Haṭ Kiể m lâm Bảo 

Lâm và Phòng Tổ chức , tuyên truyền xây dưṇg lưc̣ lươṇg để tham mưu Sở Nông 

nghiêp̣ và PTNT báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2020. 

Yêu cầu, Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động 

và PCCCR số 1, số 2; Trưởng phòng : Tổ chức , tuyên truyền và xây dưṇg lưc̣ 

lươṇg, Thanh tra – Pháp chế nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 

thưc̣ hiêṇ theo đúng thời gian quy điṇh./. 

(Gửi kèm văn bản số 7902/UBND-LN ngày 28/9/2020  

của UBND tỉnh Lâm Đồng) 
 

Nơi nhận: P.CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐLN; 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

                                                                      Lê Đình Việt 
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