
 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 
BCĐ THỰC HIỆN CT MT PT 

LÂM NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 579 /BCĐ - KL 
V/v khẩn trương điều tra xử lý các 

vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tại 

TK 74, xã Đạ Long và TK 104 xã 

Đạ Tông, huyện Đam Rông. 
 

 

Lâm Đồng, ngày  05 tháng 11  năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 -  BCĐ thực hiện CTMPTLNBV huyện Đam Rông; 

 - Hạt Kiểm lâm Đam Rông; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1. 
 
 

Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững tỉnh Lâm Đồng(BCĐ Lâm Đồng) nhận được Báo cáo số 27/BC-Đ1 ngày 

27/10/2020 của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 về kết quả kiểm tra công 

tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm 

nghiệp trên lâm phần quản lý của Ban QLRPH Sêrêpốk tại Tiểu khu 74 xã Đạ 

Long và Tiểu khu 104 xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Qua xem xét nội dung 

báo cáo, cho thấy tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm 

sản trái pháp luậtvẫn còn xảy ratrong thời gian dài nhưng đơn vị Chủ rừngchưa 

kịp thời phát hiện ngăn chặn. Để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai trên khu vực tiểu khu 74, xã Đạ Long và 

TK 104 xã Đạ Tôngnói riêng và trên địa bàn huyện Đam Rông. BCĐ tỉnh Lâm 

Đồng yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững huyện Đam Rông, Hạt Kiểm lâm Đam Rông, Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR số 1 thực hiện một số nội dung sau:  

1. Ban chỉ đạo huyện Đam Rông: 

- Chỉ đạo Ban QLRPH Sêrêpốk chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí lực 

lượng phối hợp với cơ quan đơn vị chức năng huyện Đam Rông tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm tra rừng tại khu vực tiểu khu 74, xã Đạ Long và TK 104 

xã Đạ Tông  để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ chuyển cơ quan chức 

năng xử lý theo quy định đối với các hành vi tác động đến tài nguyên rừng và 

đất lâm nghiệp trên diện tích được giao quản lý. 

- Đối với diện tích đất lâm nghiệp đã xử lý yêu cầu Ban QLRPH Sêrêpốk 

chủ động phối hợp với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ; đồng thời xây dựng 

phương án trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm, đất lâm 

nghiệp không có rừng, không để người dân lấn chiếm trồng hoa màu, cà phê… 
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- 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 trên địa bàn huyện; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, 

công tác xã hội hóa hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tại các vùng dân cư sinh 

sống gần rừng. 

2. Hạt Kiểm lâm Đam Rông: 

 - Phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk, UBND xã Đạ Long, 

Đạ Tôngvà các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, điều tra, truy tìm đối 

tượng thực hiện các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai xảy ratại 

Tiểu khu 74 xã Đạ Longvà Tiểu khu 104 xã Đạ Tông (nêu tại báo cáo số 27/BC-

Đ1 ngày 27/10/2020 của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1) đối với một số 

vụ nổi cộm (vượt khung xử lý hành chính) yêu cầu Hạt Kiểm lâm thực hiện 

đúng trình tự thủ tục về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo 

Thông tư 01/2017/TTLT để xử lý hoặc tham mưu xử lý theo đúng quy định. 

 - Tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và 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 và đất lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện. 

- 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 xãvà lực lượng nhận 

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

tham mưu xử lýnghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp,Luật Đất đai từ 

khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài nguyên rừng, đất 

rừngtrên địa bàn quản lý, tránh để xảy ra điểm nóng. 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% so với số vụ vi phạm theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh Lâm Đồng. 

- Tăng cường kiểm tra các đơn vị chủ rừng trên địa bàn trong việcxác định 

đúng các hành vi vi phạm, kịp thời phát hiện, chẩn chỉnh những thiếu sót trong 

việc thiết lập hồ sơ ban đầu. 

3. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1: 

Chỉ đạo cán bộ được phân công địa bàn huyện Đam Rông phối hợp 

vớiHạt Kiểm lâm Đam Rông và các đơn vị chủ rừng, cấp xã và các ngành chức 

năng có liên quanchủ động nắm bắt tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn 

để kịp thời đề xuất tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy quét chống chặt 

phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại khu vực trọng điểm dễ xảy ra tình trạng xâm hại 

tài nguyên rừng.Đồng thời, cử lực lượng tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm 

Đam Rôngthực hiện các nội dung trên khi có yêu cầu. 
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Kết quả thực hiện các nội dung trên đề nghị Ban chỉ đạo huyện Đam 

Rông, Hạt Kiểm lâm Đam Rông và Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 khẩn 

trương triển khai, thực hiện; đồng thời báo cáo  kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo 

tỉnh Lâm Đồng (thông qua văn phòng thường trực tại Chi cục Kiểm lâm) để xem 

xét chỉ đạo./. 

(Gửi kèm Báo cáo số 27/BC-Đ1, ngày 27/11/2020) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Phạm S – Trưởng BCĐ (b/c); 

- Sở NN&PTNT (b/c); 

- Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó BCĐ (b/c); 

- Lưu: VT, KL. 

KT. TRƯỞNG BAN 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM 

NGUYỄN KHANG THIÊN 
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