
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:   591  /KL-TTPC 

V/v triển khai thực hiện văn bản số 

9283/UBND-LN ngày 13/11/2020 

của UBND tỉnh Lâm Đồng. 
 

Lâm Đồng, ngày  16   tháng 11 năm 2020 

 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm Đam Rông; 

  - Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 9283/UBND-

LN ngày 13/11/2020 về việc khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý vụ khai thác 

rừng trái luật tại tiểu khu 214, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông và chỉ đạo của 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm 

Đam Rông, Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Hạt Kiểm lâm Đam Rông: 

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

lâm tại văn bản số 585/KL-TTPC ngày 12/11/2020 về việc tiếp tục điều tra, xử lý 

vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lô a, khoảnh 8, Tiểu khu 214, xã Phi Liêng, 

huyện Đam Rông. 

- Chủ động làm rõ trách nhiệm của Kiểm lâm địa bàn và các cá nhân có 

liên quan của Hạt Kiểm lâm Đam Rông do để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái 

pháp luật tại TK 214, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, lâm phần do Ban quản lý 

rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý gây thiệt hại lớn đến khối lượng lâm sản. 

- 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 vi phạm 

trong lĩnh vực Lâm nghiệp, 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. 

2. Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng:  

Chủ động phối hợp với UBND huyện Đam Rông thực hiện nội dung chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại điểm b, khoản 2 văn bản số 9283/UBND-LN ngày 

13/11/2020 về việc khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý vụ khai thác rừng trái luật 

tại tiểu khu 214, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. 

Nhận được văn bản này yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đam Rông; 

Trưởng phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng nghiêm túc triển khai 
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thực hiện. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Kiểm lâm để xem xét 

chỉ đạo. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình 

thực hiện các nội dung trên của các đơn vị. Kịp thời tổng hợp báo cáo, tham mưu 

lãnh đạo Chi cục chỉ đạo./. 

(Gửi kèm văn bản số 9283/UBND-LN ngày 13/11/2020 

của UBND tỉnh Lâm Đồng) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

           Nguyễn Khanh Thiên 
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