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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng  

tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2020 

 
Ngày 02/11/2020, ông Nguyễn Khang Thiên – Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm đã chủ trì cuộc họp giao ban, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 

Lâm nghiệp trong tháng 10 và đề ra phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo 

trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Dự họp gồm lãnh đạo Chi cục Kiểm 

lâm, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR số 1, số 2. 

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện công tác Lâm nghiệp tháng 10 và 

phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ý 

kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các Phòng chuyên môn, 02 Đội Kiểm lâm 

cơ động và PCCCR; Chi cuc̣ trưởng Chi cuc̣ Kiểm lâm kết luận: 

I. Đánh giá chung: 

1. Kết quả đạt được: 

Công tác Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nỗ lực, cố gắng của các địa 
phương, các chủ rừng,... trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 
12/01/2017 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác QLBV, phát triển 
rừng, Thông báo số 14/TB-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh,... công tác 
QLBVR, PCCCR, trồng cây phân tán đã đạt được kết quả tích cực: thường xuyên 
tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng (So sánh với cùng kỳ năm 2019, số vụ vi 
phạm giảm 5 vụ - tương đương 8%; diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 1,13 ha-
tương đương 31%. Trong tháng không xảy ra tình hình chống người thi hành công 
vụ); công tác phát triển rừng đã được quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả (Đã 
thẩm định xong các hồ sơ trồng rừng được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 
590/QĐ-UBND ngày 31/3/2020; đã trồng được hơn 64.000 cây xanh phân tán – đạt 
trên 100% kế hoạch đề ra); tiếp tục thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ khoảng 
439 ngàn ha rừng bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng, nguồn vốn ngân 
sách nhà nước,... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các hộ dân, 
nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số... 

Trong công tác quản lý bảo vệ rừng có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan 

chức năng với lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Công tác 

phối hợp tham mưu trong lĩnh vực Lâm nghiệp của các phòng chuyên môn và 02 

Đội KLCĐ&PCCCR kịp thời hiệu quả được nâng cao. 
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2. Tồn tại, hạn chế: 

- Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trong tháng 10 vẫn còn diễn ra nhiều 

trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Đạ Huoai, Đam Rông, thành phố Đà 

Lạt,…;. Số vụ chưa xác định đối tượng vi phạm trong tháng 10 còn cao (chiếm 

47%), chưa đạt được chỉ tiêu (dưới 30%) UBND tỉnh đã giao tại Thông báo số 

14/TB-UBND ngày 22/01/2020. Mặt khác , so với cùng kỳ năm 2019, lâm sản 

thiêṭ haị trong tháng tăng 10,825m
3
 (tương đương 7%) 

-  Công tác kiểm tra việc rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch 03 

loại rừng theo Thông báo số 56/TB-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh còn 

chậm. Việc triển khai khắc phục nội dung theo Kết luận Thanh tra tỉnh tại huyện 

Lâm Hà và Đức Trọng chưa triệt để mặc dù Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 

Kiểm lâm đã có nhiều văn bản đôn đốc triển khai thực hiện.  

II. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới: 

Cơ bản thống nhất các nội dung, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã 

nêu trong báo cáo của các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 

1, số 2, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố và Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia 

Bidoup – Núi Bà; trong thời gian tới tiếp tục thực hiện các nội dung tại Thông báo 

Kết luận số 33/TB-KL ngày 08/10/2020 của Chi cục Kiểm lâm về việc Kết luận của 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 

2020, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung nhiệm vụ trọng điểm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công 

chức Kiểm lâm trong công tác QLBVR; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện 

nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Nghị 

quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực 

hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở 

NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm về tăng cường công tác QLBVR và đất lâm nghiệp. 

2. Các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2 tiếp tục 

thực hiện nghiêm Văn bản số 409/KL-XDLL  ngày 29/8/2020 về việc củng cố công 

tác chuyên môn đối với các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội Kiểm lâm Cơ động & 

PCCCR số 1, số 2. 

3. Báo cáo Sở Nông nghiệp kết quả tổng hợp và xử lý các sai phạm theo 

nội dung Kết luận số 2094 và 2096/KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh. 

4. Nhiêṃ vu ̣cu ̣thể. 

4.1. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN: 

- Phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện 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 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2020; 
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- Tham mưu Văn bản triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của 

Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; 

- Tham mưu các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của 

Nhà nước về tài sản và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư 

số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân 

tự nguyện giao nộp cho Nhà nước; 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 109/QĐ-Ttra ngày 25/9/2020 của Thanh 

tra Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật 

về thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng; 

- Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả và triển khai 

thực hiện việc rà soát toàn bộ dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng để thực hiện theo 

quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 5375/UBND-LN ngày 

18/6/2020; 

 - Tiếp tục tham mưu xử lý các nội dung chỉ đạo sau thanh tra tại huyện Đức 

Trọng và Lâm Hà; 

- Tiếp tục tổng hợp kết quả trồng cây phân tán trên địa bàn các huyện, thành 

phố để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. Tham mưu triển khai thực hiện 

công tác PCCCR mùa khô 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh; 

- Tiếp tục phối hợp với các Hạt Kiểm lâm thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại các cuộc họp liên quan tới việc thực hiện Kế hoạch số 

6865/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết 

luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ; 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 718/QĐ-SNN ngày 13/11/2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc Thành lập Tổ công tác kiểm tra toàn b ộ diện tích 

giao khoán theo chương trình 01, 135, 168 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Kế hoạch số 

2147/KH-SNN ngày 04/12/2019 về việc tổ chức kiểm tra toàn bộ diện tích giao 

khoán theo Nghị định 01, 135 và 168 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;  

- Tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg 

ngày 16/6/2017 và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực 

hiện tại Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng; 

- Tiếp tục phối hợp và cung cấp số liệu cho Sở Tài chính thực hiện tính toán 

giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại phải bồi thường của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Chi cục cấp giấy chứng nhận mã số cơ 

sở nuôi, trồng động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị 

định số 06/2019/NĐ-CP. 

4.2. Phòng Sử dụng và Phát triển rừng:  
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- Phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện 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; 

- Tham mưu văn bản đôn đốc các đơn vị chủ rừng khẩn trương xây dựng 

kế hoạch trồng rừng năm 2021 (gửi về Chi cục trước ngày 10/11/2020). Trong đó 

cần nhắc lại văn bản đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc trước đây của Sở Nông 

nghiệp và PTNT, tuy nhiên chỉ có 03 đơn vị báo cáo. Trường hợp đơn vị chủ 

rừng nào không có diện tích để trồng rừng (không có kế hoạch trồng rừng) cũng 

phải có báo cáo về Chi cục. Đối với đơn vị nào có diện tích trồng rừng nhưng 

không xây dựng kế hoạch trồng rừng thì đề nghị xem xét trách nhiệm; 

- Đôn đốc lập hồ sơ, thẩm định công trình lâm sinh năm 2021 theo kế 

hoạch tại văn bản số 4202/UBND-LN ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2020 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh. Thẩm định về khối lượng các bước công việc của Phương án QLR bền 

vững của 03 đơn vị Ban QLR Sêrêpốk, Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc, Cát Tiên; 

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 

những bất cập trong quy hoạch 03 loại rừng theo thông báo số 56/TB-UBND 

ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh; tham mưu việc chuyển loại rừng sau rà soát. 

Tiếp tục Rà soát báo cáo, đề xuất phát triển hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; 

- Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra các dự án đầu tư tại huyện Bảo Lâm; 

phối hợp tham gia kiểm tra khoán rừng theo Nghị định 01, 135, 168 của Chính 

phủ. 

4.3. Phòng Tổ chức tuyên truyền và Xây dựng lực lượng: 

- Báo cáo Sở về xây dựng đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và phương án nhân 

sự theo Nghị định 107/2020 và văn bản số 8327/UBND-LN ngày 12/10/2020 của 

UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định 107/2020; Nghị định 108/2020; phương 

án chuyển Kiểm lâm Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà trực thuộc Chi cuc̣ Ki ểm 

lâm tỉnh Lâm Đồng. Công bố QĐ bổ nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cát Tiên; 

đề nghị chủ trương bổ nhiệm Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cát Tiên. Tham mưu 

xay dựng Quy chế đánh giá công chức trong lực lượng; 

- Báo cáo Sở kết quả tổng hợp, xác định thời điểm xảy ra các sai phạm tại 

Kết luận số 2094 và 2096/KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh; 

- Phối hợp với các phòng chuẩn bị kế hoạch thi tuyển công chức, thi nâng 

ngạch năm 2020. Tiếp tục hướng dẫn các Hạt, Đội tổ chức họp, đánh giá và lập 

hồ sơ công chức chuyển đổi vị trí công tác Quí IV năm 2020; 

- Kiểm tra việc triển khai Văn bản số 409 của Chi cục Kiểm lâm kết gắn 

với thực hiện Chỉ thị 3714, Kiểm lâm địa bàn, công tác Ban lâm nghiệp xã và 

việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc. 

4.4. Phòng Hành chính Tổng hợp: 
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- Thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC; 

- Thực hiện dự án nâng cao năng lực PCCCR năm 2020; 

 - Các dự án bảo tồn: thực hiện sau khi có Quyết định của UBND tỉnh; 

- Thanh toán kinh phí của đoàn kiểm tra 01, 135. Thanh toán kinh phí quản 

lý trồng rừng thay thế;  

- Phối hợp với trung tâm bán đấu giá tỉnh bán đấu giá lô gỗ của Đội 1 theo 

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các văn bản quá thời hạn của Chi cục; 

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh chỉnh lý hồ sơ lưu 

trữ; 

- Thanh toán lương, chế độ cho CBCC theo quy định; 

- Chăm sóc cây xanh, vệ sinh, an toàn cơ quan. 

4.5. Phòng Thanh tra Pháp chế:  

- Phối hợp triển khai thực hiện 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; 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lâm nghiệp. Tham mưu 

xử lý, gia haṇ các vụ vi phạm vượt thẩm quyền của các đơn vi ̣ địa phương đúng 

trình tự, thủ tục quy định; 

- Theo dõi, tham mưu chỉ đạo các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng về 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, theo dõi và tham 

mưu xử lý các nội dung phản ánh của báo chí và các báo cáo cơ sở về tình hình 

quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi đôn đốc việc phối hợp 

điều tra hoàn thiện hồ sơ xử lý các vụ nổi cộm tại các Hạt Kiểm lâm và 02 Đội 

Kiểm lâm cơ động và PCCCR; 

- Phối hợp các phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị chức năng để xác minh 

thụ lý các nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của người dân. Tổng hợp tham mưu báo 

cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; 

- Tiếp tục tham mưu cho cấp thẩm quyền trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý các 

điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tham mưu chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, truy quét theo Chỉ thị 12, 

08, 1685 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các văn bản có liên quan;  

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển 

khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nguyễn Xuân Cường tại Thông báo số 4673/TB-BNN-VP ngày 14/7/2020 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tiếp tục phối hợp kiểm tra diện tích giao khoán theo nghị định 01, 135, 168 

trên địa bàn tỉnh. 
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4.6. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2: 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuần tra, truy quét và tổ chức thực hiện các 

biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất 

lâm nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng; tiếp tục tổ chức thực hiện các kế hoạch 

kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng đã được Chi cục trưởng phê duyệt. Kết thúc các 

kế hoạch kiểm tra, truy quét phải tổ chức họp đánh giá rút bài học kinh nghiệm 

về tổ chức, lực lượng và kết quả thực hiện;  

- Phối hợp, hỗ trợ các Hạt Kiểm lâm giải quyết, xử lý những điểm nóng về 

chặt phá rừng, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật; phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, truy quét tại các khu vực giáp ranh 

giữa các huyện và các tỉnh lân cận theo chỉ đạo của Chi cục trưởng; 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở, công tác 

tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác những hoạt động 

của các đối tượng có những hành vi xâm hại tài nguyên rừng, nhằm ngăn chặn có 

hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; 

- Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt 

động kiểm tra, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp theo quy định hiện hành; 

- Đầu tư thời gian để nghiên cứu, cập nhật các văn bản liên quan để phục 

vụ tốt hơn nhiệm vụ được phân công. Xây dựng và thực hiện kế hoạch văn bản số 

409/KL-XDLL ngày 29/8/2020 về việc củng cố công tác chuyên môn đối với các 

Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội Kiểm lâm Cơ động & PCCCR số 1, số 2 để hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

4.7.  Đối với các Hạt Kiểm lâm: 

- Tham mưu cấp thẩm quyền triển khai thực hiện 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 tại địa phương; 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đối với 

cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị; 

- Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương, các đơn vị 

chủ rừng, UBND cấp xã và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tổ 

chức tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại 

đến tài nguyên rừng, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài nguyên rừng, 

cương quyết không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn quản lý. Có kế hoạch, giải 

pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu trong năm 2020: giảm 20% số vụ vi phạm, 

diện tích rừng và lâm sản thiệt hại so với năm 2019; phấn đấu giảm số vụ chưa 

xác định được đối tượng vi phạm xuống dưới 30% trong tổng số vụ vi phạm theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng; 

- Xây dựng mạng lưới bảo vệ rừng tại cơ sở để người dân sống gần rừng, 

ven rừng tích cực tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm qua đó để kịp thời 
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ngăn chặn các hành vi vi phạm, giảm thiểu các thiệt hại đến tài nguyên rừng. Chủ 

động phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Kiểm sát) trong việc điều 

tra, xử lý các vụ vi phạm mang tính phức tạp, có dấu hiệu tội phạm. Tổ chức xây 

dựng, thực hiện kế hoạch điều tra, xác minh, mật phục, xử lý các vụ vi phạm 

chưa phát hiện được đối tượng vi phạm còn tồn đọng và phát sinh; 

- Đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt biện pháp lâm sinh, chăm sóc 

rừng kết hợp với công tác QLBVR và PCCCR. Theo dõi, quản lý, thường xuyên 

cập nhật số liệu diễn biến tài nguyên rừng, biến động diện tích các trạng thái 

rừng. Tăng cường giám sát các đơn vị chủ rừng nhà nước và các nhà đầu tư được 

giao cho thuê đất và đất lâm nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai 

phạm, kiên quyết xử lý đối với cá nhân tổ chức do thiếu tinh thần trách nhiệm để 

rừng bị phá, bị khai thác trái phép trên diện tích của mình quản lý; 

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý một cách tích cực, 

phối hợp đồng bộ với các ngành chức năng có liên quan thực hiện công tác kiểm 

tra, xử lý triệt để các điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái 

phép. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, truy quét theo Chỉ thị 

12, 08, 1685 của Thủ tướng Chính phủ.  

Trên đây là thông báo kết luận của Chi cuc̣ trưởng  Chi cục Kiểm lâm tại 

cuộc họp giao ban định kỳ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 về công 

tác lâm nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu lãnh đạo các Phòng chuyên 

môn, 02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và các Hạt Kiểm lâm trực thuộc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐLN Sở NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

- Đội KLCĐ&PCCCR số 1, 2; 

- Các Hạt Kiểm lâm; 

- Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà; 

- Các Phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TTPC. (02 bản) 
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