
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: 599 /KL-TTPC 

V/v kiểm tra, xác minh, báo cáo 

thông tin báo chi phản ánh; đồng 

thời tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Lạt. 

 
Lâm Đồng, ngày   17 tháng 11 năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm Đà Lạt; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1. 

  

 Ngày 17/11/2020, trang báo Người Lao Động đăng bài “Ngang nhiên lấn 

chiếm đất có giá hơn 100 triệu đồng/m
2
 tại trung tâm TP Đà Lạt” và trang báo 

Đất Việt đăg bài “Đà Lạt: Hơn 800m
2
 rừng thông bị lấn chiếm cách phòng làm 

việc của Trưởng ban quản lý rừng chỉ 100m”. Qua xem xét nội dung báo chí 

phản ánh, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Đội Kiểm lâm cơ 

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

 1. Hạt Kiểm lâm Đà Lạt: 

 - Khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, các 

đơn vị liên quan và Ban quản lý rừng Lâm Viên tổ chức kiểm tra, xác minh nội 

dung, thông tin báo chí phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại lô c, 

khoảnh 2, tiểu khu 266A, phường 3, thành phố Đà Lạt, lâm phần do Ban quản lý 

rừng Lâm Viên quản lý. Kết quả thực hiện báo cáo về chi cục Kiểm lâm trước 

ngày 20/11/2020để Chi cục tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

 - Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa 

phương, các đơn vị chủ rừng và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên 

tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi 

xâm hại đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. 

 -Tham mưu UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo chính quyền địa phương cấp 

xã, phường tăng cường trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp 

trên địa bàn quản lý, đặc biệt kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm 

và san ủi rừng, đất lâm nghiệp trái phép tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn, 

không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, gây thiệt hại lớn về diện tích và lâm sản. 

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

 Chủ động năm bắt tình hình quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa 

bàn thành phố Đà Lạt. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy quét ngăn chặn vi phạm 

tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các khu vực giáp 



2 

 

ranh giữa thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà, Đức Trọng và Lạc Dương. Đồng 

thời cử lực lượng hỗ trợ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt thực hiện các nội dung trên. 

 Nhận được văn bản này yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Đội 

trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian theo yêu cầu. 

 Giao phòng Thanh tra pháp chế thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 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 theo quy định./. 

(Gửi kèm nội dung 02 bài báo “Ngang nhiên lấn chiếm đất có giá hơn 100 triệu 

đồng/m
2
 tại trung tâm TP Đà Lạt” và “Đà Lạt: Hơn 800m

2
 rừng thông bị lấn 

chiếm cách phòng làm việc của Trưởng ban quản lý rừng chỉ 100m”). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                     Lê Đình Việt 
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