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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   133      /BC-KL Lâm Đồng, ngày   24     tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

từ ngày 01/12/2019 đến 20/11/2020 

 

Thực hiện văn bản số 1778/SNN-VP ngày 18/11/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2020. Chi cục Kiểm lâm báo cáo như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật 

 Hiện nay, trong lĩnh vực lâm nghiệp, việc áp dụng xử lý vi phạm hành 

chính được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật sau: 

 - Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội về xử lý vi phạm 

hành chính, Luật số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về 

Lâm nghiệp; 

 - Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ; Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị 

định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013. 

- Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

II. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính: 

Qua quá trình thực hiện Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 tại 

đơn vị và các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR, Chi cục Kiểm 

lâm đã rà soát và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai thực hiện, báo cáo về Cục Kiểm lâm để được hướng dẫn, giải quyết, xử 

lý. 

III. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn 

về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử 

lý vi phạm hành chính 

Lực lượng Kiểm lâm các huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động, giáo dục pháp luật cho nhân dân với nhiều nội dung và hình thức phong 
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phú như tập huấn, họp dân, tuyên truyền lưu động… nhằm tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật BV&PTR trong cán bộ, 

cộng đồng dân cư, đồng thời qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm đối 

với những người được giao nhiệm vụ làm công tác BVR, xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong thời gian từ ngày 01/12/2019 đến 

20/11/2020, lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 289 

cuộc/ 14.731 lượt người tham gia, ký 1.087 bản cam kết bảo vệ rừng. Ngoài ra, 

tiếp tục duy trì việc tuyên truyền lưu động theo chuyên đề về QLBVR-PCCCR 

với Đài TTTH huyện, thành phố; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động bằng 

xe loa tới tất cả các xã, phường, thị trấn có rừng. 

IV. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC được 

Chi cục Kiểm lâm tiến hành thường xuyên, liên tục và đột xuất với nhiều hình 

thức như: kiểm tra định kỳ; kiểm tra thông qua việc theo dõi hồ sơ vượt thẩm 

quyền cấp huyện chuyển lên tỉnh để xử lý; thông qua việc phối hợp, kiểm tra với 

các sở, ban ngành mời... Qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh, xử lý kịp thời những 

thiếu sót, sai phạm ở các địa phương. 

V. Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều 

kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

1. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện công tác quản lý thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Lực lượng Kiểm lâm hiện có 245 người làm việc tại văn phòng Chi cục 

Kiểm lâm, 02 Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1, số 2 trực thuộc và 12 Hạt 

Kiểm lâm các huyện, thành phố. Tại các Hạt Kiểm lâm đã phân công 2-3 người 

làm công tác thanh tra – pháp chế; 95 công chức được phân về bám sát địa bàn 

của các xã, phường, thị trấn, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho chủ tịch UBND 

cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa 

phương. 

Tuy nhiên hiện nay, nguồn nhân lực thực hiện công tác QLBVR còn thiếu, 

chưa đủ theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ 

rừng; trình độ của cán bộ Kiểm lâm không đồng đều, nên công tác thi hành pháp 

luật về Lâm nghiệp một số nơi chưa cao. 

2. Về các điều kiện khác bảo đảm thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm 

hành chính (kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật…). 

Hiện nay, một số Hạt Kiểm lâm trụ sở làm việc chưa được trùng tu, sửa 

chữa, đã quá xuống cấp, mặt khác các phòng làm việc chật hẹp chưa đáp ứng 

được nhu cầu tối thiểu theo quy định về diện tích phòng làm việc. Kho tạm giữ 

tang vật, phương tiện thiếu, không có cơ chế nhà tạm giữ người vi phạm theo thủ 

tục hành chính được pháp luật quy định. 
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Điều kiện làm việc của nhiều Kiểm lâm địa bàn còn thiếu chưa được trang 

bị phương tiện đi lại mà chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân; không có nơi làm 

việc ổn định, phải mượn phòng làm việc của UBND xã khi xử lý VPHC, trang 

thiết bị làm việc thô sơ, không đủ gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật 

về xử lý VPHC. 

VI. Công tác báo cáo, thống kê 

Đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm và đột 

xuất theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định; Việc thực 

hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp 

được duy trì thường xuyên và cập nhật liên tục. 

 

Phần thứ hai 

TÌNH HÌNH THỰC THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT  

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 
 

I. Tình hình vi phạm hành chính 

1. Nhận xét, đánh giá chung, khái quát tình hình vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực Lâm nghiệp. 

Trong năm, tình hình VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng còn diễn biến phức tạp, mặc dù các cấp, các ngành đã đề ra nhiều biện 

pháp quyết liệt nhưng tình hình vi phạm vẫn chưa được ngăn chặn một cách triệt 

để, vi phạm chủ yếu là các hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm 

sản trái phép. 

Hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp (vận 

chuyển gỗ trái pháp luật bằng các phương tiện hết niên hạn sử dụng, xe máy độ 

chế và xe tải nhẹ, khi bị phát hiện thường bỏ tang vật và phương tiện vi phạm để 

chạy, thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng khi bị chặn bắt) gây khó khăn 

cho việc truy bắt và xử lý đối tượng vi phạm. 

Tình hình vi phạm nổi cộm vẫn còn diễn ra trong thời gian qua, gây bức 

xúc trong dự luận.  

2. Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính. 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của các cấp địa 

phương, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan liên quan theo Quyết định số 

07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ý thức trách nhiệm 

của một số cơ quan, đơn vị chủ rừng chưa cao, thực hiện chưa được đồng bộ; 

những vướng mắc, ách tắc chưa được tập trung tháo gỡ kịp thời như: Tình hình 

xử lý hành vi lấn chiếm đất chưa cương quyết và triệt để; công tác cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt thực hiện chưa quyết liệt và kịp thời, số vụ vi phạm đã bị 

xử phạt hành chính chưa thi hành còn tồn đọng nhiều.  

- Công tác vận động tuyên truyền nhân dân còn hạn chế, nên vẫn còn một 

bộ phận người dân không tố giác đối tượng vi phạm mà ngược lại còn bị các phần 

tử xấu lôi kéo, kích động tham gia vi phạm và chống đối người thi hành công vụ. 
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- Do nhu cầu sử dụng gỗ gia dụng tăng; lâm sản ngày càng khan hiếm; 

người dân thiếu đất sản xuất do gia tăng dân số cơ học, di dân tự do; giá cả đất 

đai tăng cao; lợi nhuận mang lại từ hành vi lấn chiếm, mua bán đất lớn nên các 

đối tượng bất chấp pháp luật, thực hiện bằng nhiều thủ đoạn. Mặt khác, lực lượng 

chức năng còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ... dẫn đến 

tình trạng vi phạm pháp luật nói chung và Luật Bảo vệ và phát triển rừng nói 

riêng tăng cao trong thời gian qua. 

- Các đối tượng vi phạm hoạt động tinh vi, phức tạp (vận chuyển gỗ trái 

pháp luật bằng các phương tiện hết niên hạn sử dụng, xe máy độ chế và xe tải 

nhỏ, khi bị phát hiện thường bỏ tang vật và phương tiện vi phạm để chạy, thậm 

chí còn dùng xe mô tô cản đường xe truy đuổi và tẩu tán tang vật khi bị chặn bắt) 

gây khó khăn cho việc truy bắt và xử lý đối tượng vi phạm. 

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng của một số đơn vị chủ rừng chưa tốt, chưa 

quan tâm đúng mức và làm tròn trách nhiệm, chưa chủ động tuần tra, kiểm tra 

rừng, do vậy, một số vụ vi phạm về phá rừng, khai thác lâm sản... chưa được phát 

hiện và ngăn chặn kịp thời. 

- Công tác phối hợp giữa một số Kiểm lâm địa bàn, Ban lâm nghiệp xã, 

đơn vị chủ rừng và các ngành có liên quan tại địa phương chưa tốt. 

II. Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính  

1. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 

Từ ngày 01/12/2019 đến 20/11/2020, hai đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR 

số 1, số 2 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 13 vụ vi 

phạm đã xác định được đối tượng vi phạm (ngoài ra còn phát hiện, lập biên bản 

08 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm – các vụ này đã được quyết định tịch thu 

tang vật, phương tiện theo quy định) 

2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Số vụ đã bị xử phạt: 13 vụ;  số vụ chưa xử lý là 0 vụ. Tổng số đối tượng bị 

xử phạt là 13 đối tượng, trong đó tổ chức: 0 đối tượng;  cá nhân 13 đối tượng là 

người thành niên. Đến nay đã thi hành xong 10 Quyết định với số tiền phạt thu 

được là 94.000.000 đồng; chưa thi hành xong 03 Quyết định. 

(có biểu chi tiết kèm theo). 

 3. Một số vấn đề khác 

 - Việc áp dụng các hình thức xử phạt: chủ yếu áp dụng hình thức phạt tiền 

và tịch thu tang vật, phương tiện. 

 - Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành 

chính: Tạm giữ người; tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề; khám phương tiện vận tải, đồ vật. Trong đó, biện pháp ngăn chặn và bảo 

đảm xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên được áp dụng là tạm giữ tang vật, 

phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; khám phương tiện vận tải, đồ vật 
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- Các hành vi vi phạm phổ biến: vận chuyển lâm sản trái pháp luật; mua, 

bán, cất giữ,…lâm sản trái với các quy định của nhà nước; khai thác rừng trái 

phép; vi phạm quy định của nhà nước về BVR; vi phạm các thủ tục HC…; vi 

phạm quy định về khai thác gỗ. 

Phần thứ ba 

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN 

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN 

NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 I. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các các quy định pháp luật 

 1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính 

+ Theo quy định tại đoạn 2 khoản 1 điều 126 Luật xử lý vi phạm hành 

chính quy định buộc cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương 

đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước (đối với tang 

vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm 

hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu). Thực tế, việc vận dụng quy định trên rất 

khó khăn trong việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì người vi 

phạm chủ yếu là người làm thuê, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn không 

có khả năng thi hành quyết định xử phạt; bên cạnh đó, giá trị phương tiện được 

xác định để buộc người vi phạm nộp một khoản tiền tương đương giá trị phương 

tiện lớn (có phương tiện trị giá hơn 1 tỷ đồng); đồng thời, sau khi xác định được 

giá trị phương tiện, sau 2 ngày làm việc người có thẩm quyền tạm giữ phải thông 

báo trả lại phương tiện cho chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp 

dẫn đến tồn đọng nhiều trong việc thi hành quyết định xử phạt.  

+ Trường hợp quy định “cất giữ gỗ trái phép mà không có cơ sở để xác 

định gỗ là của chủ nhà hoặc chủ cơ sở chế biến thì người có thẩm quyền xử phạt 

ra quyết định tịch thu theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành 

chính”. Điều này làm cho chủ nhà, chủ cơ sở chế biến lợi dụng để vi phạm pháp 

luật, sau khi thực hiện hành vi cố tình trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính mà 

người có thẩm quyền xử phạt không đủ chứng cứ để chứng minh chủ nhà hoặc 

chủ cơ sở chế biến thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến chỉ tịch thu được tang vật 

vi phạm còn chủ nhà, chủ cơ sở chế biến không bị xử phạt.  

+ Theo quy điṇh hiêṇ nay thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đươc̣ 

tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng. Thực tế hiện nay đối với các loại phương tiện vi phạm hành 

chính như ô tô, xe máy kéo có giá trị > 50.000.000 đồng rất nhiều; như vậy đối 

với loại phương tiện nêu trên phải chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử 

lý. (Trước đây Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền tịch thu tang vật, phương tiện 

VPHC không hạn chế về giá trị mà chỉ hạn chế về mức tiền phạt như vậy vừa hợp 

lý vừa đỡ gây áp lực không cần thiết cho việc xử lý vi phạm của cấp trên). 

+ Hiêṇ nay chưa có quy điṇh thống nhất về trình tư ̣ , thủ tục đối với việc tổ 

chức tic̣h thu tang vâṭ vi phaṃ hành chính sau khi có quyết điṇh xử lý tic̣h thu 
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hoăc̣ quyết điṇh xử lý vâṭ chứng (tang vâṭ vi phaṃ là cây ken gốc chết đứng , khối 

lươṇg vi phaṃ lớn, rải rác địa hình hiểm trở…) dâñ đến nhiều điạ phương, đơn vi ̣ 

áp dụng mỗi cách khác nhau, khó quản lý và còn nhiều kẽ hở trong quá trình thực 

hiêṇ. 

 II. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện luật xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành 

1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật 

a) Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật: Cơ sở, vật chất phục vụ công tác đấu 

tranh, phòng chống tội phạm chưa được trang bị đầy đủ cũng là một trong những 

khó khăn trong công tác ngăn chặn vi phạm, điều tra, xử lý 

b) Tổ chức bộ máy, nhân sự: Lực lượng cán bộ kiểm lâm làm công tác điều 

tra xử lý còn những hạn chế nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ nên việc điều 

tra, xử lý những vụ vi phạm phức tạp tốn nhiều thời gian 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ 

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ rừng 

và PCCCR, đặc  biệt ở một số nơi có đồng bào dân tộc lấy lý do về làng cũ gây 

phức tạp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tuy đã được duy trì thường xuyên 

liên tục hơn, với nhiều hình thức đa dạng nhưng hiệu quả còn chưa cao, thậm chí 

có nơi không đạt hiệu quả 

3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm 

hành chính  

Tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp không có rừng xảy ra tại các địa 

phương phổ biến, mặc dù đã được lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và 

Ban Lâm nghiệp xã phối hợp kiểm tra lập biên bản, được chuyển về cho UBND 

xã và cơ quan chức năng của huyện, thành phố để xử lý theo quy định tại Nghị 

định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai, nhưng việc xử lý còn chậm, chưa kiên quyết, dứt điểm; tình 

trạng tái lấn chiếm lại nhiều lần vẫn diễn ra nhiều nơi chưa có biện pháp hữu hiệu 

để ngăn chặn, xử lý. 

4. Về việc báo cáo, thống kê  

Đề cương báo cáo hay thay đổi, bên cạnh đó không được tập huấn, hướng 

dẫn công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo nên có những cách hiểu khác nhau dẫn 

đến báo cáo chậm tiến độ theo quy định. Mặt khác, cùng một nội dung nhiều cơ 

quan yêu cầu báo cáo nhưng đề cương báo cáo mỗi thời gian tổng hợp số liệu lại 

khác nhau dẫn đến chồng chéo, mất nhiều thời gian, nhân lực thực hiện công tác 

tổng hợp báo cáo. 

5. Những khó khăn, vướng mắc khác 

Đa số những quyết định xử phạt VPHC chưa thi hành do đối tượng vi 

phạm là người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cuộc sống còn gặp nhiều khó 

khăn, số tiền xử phạt cao, hầu hết không có điều kiện thi hành; qua phối hợp với 

chính quyền địa phương xác minh không có tài sản để tổ chức cưỡng chế, trường 
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hợp ban hành quyết định cưỡng chế thì việc tổ chức thực hiện không có tính khả 

thi. 

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp người vi phạm có hộ khẩu thường trú ngoài 

tỉnh chỉ đăng ký tạm trú tại địa phương (một số trường hợp thường trú tại địa 

phương) sau khi vi phạm đã không tự nguyên thi hành quyết định xử phạt mà bỏ 

trốn khỏi địa phương, nơi cư trú gây khó khăn cho công tác thi hành quyết định 

xử phạt; mặc dù theo quy định của Luật xử lý VPHC thì thời gian cố tình trốn 

tránh, trì hoãn việc thi hành quyết định xử phạt không tính vào thời hiệu thi hành 

quyết định xử phạt. 

III. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

1. Nguyên nhân chủ quan 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của các cấp địa 

phương, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan liên quan theo Quyết định số 

07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ý thức trách nhiệm 

của một số cơ quan, đơn vị chủ rừng chưa cao, thực hiện chưa được đồng bộ; 

những vướng mắc, ách tắc chưa được tập trung tháo gỡ kịp thời như: Tình hình 

xử lý hành vi lấn chiếm đất chưa cương quyết và triệt để; công tác cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt thực hiện chưa quyết liệt và kịp thời, số vụ vi phạm đã bị 

xử phạt hành chính chưa thi hành còn tồn đọng nhiều.  

- Công tác vận động tuyên truyền nhân dân còn hạn chế, nên vẫn còn một 

bộ phận người dân không tố giác đối tượng vi phạm mà ngược lại còn bị các phần 

tử xấu lôi kéo, kích động tham gia vi phạm và chống đối người thi hành công vụ. 

- Các đối tượng vi phạm hoạt động tinh vi, phức tạp (vận chuyển gỗ trái 

pháp luật bằng các phương tiện hết niên hạn sử dụng, xe máy độ chế và xe tải 

nhỏ, khi bị phát hiện thường bỏ tang vật và phương tiện vi phạm để chạy, thậm 

chí còn dùng xe mô tô cản đường xe truy đuổi và tẩu tán tang vật khi bị chặn bắt) 

gây khó khăn cho việc truy bắt và xử lý đối tượng vi phạm. 

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng của một số đơn vị chủ rừng chưa tốt, chưa 

quan tâm đúng mức và làm tròn trách nhiệm, chưa chủ động tuần tra, kiểm tra 

rừng, do vậy, một số vụ vi phạm về phá rừng, khai thác lâm sản... chưa được phát 

hiện và ngăn chặn kịp thời. 

- Công tác phối hợp giữa một số Kiểm lâm địa bàn, Ban lâm nghiệp xã, 

đơn vị chủ rừng và các ngành có liên quan tại địa phương chưa tốt. 

- Vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm trong việc tham mưu cho 

Ban chỉ đạo thực hiện CTMTPTLNBV các cấp, chính quyền địa phương tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng chưa thật sự kiên 

quyết, triệt để; việc phối hợp xác minh, điều tra xử lý các đầu nậu, kẻ đứng đầu 

đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép của các lực lượng 

chức năng chưa triệt để dẫn đến vi phạm còn xảyra. 

2. Nguyên nhân khách quan 
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Do nhu cầu sử dụng gỗ cho xây dựng, đóng đồ gia dụng tăng; lâm sản ngày 

càng khan hiếm dẫn đến giá trị lâm sản trên thị trường tăng cao; người dân thiếu 

đất sản xuất do gia tăng dân số cơ học, di dân tự do; giá cả đất đai tăng cao; lợi 

nhuận thu được từ hành vi vi phạm mang lại lớn nên các đối tượng bất chấp bằng 

mọi thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm. Mặt khác, lực lượng chức năng còn 

thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ... dẫn đến tình trạng vi 

phạm lâm luật gia tăng trong thời gian qua. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

 - Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác 

xử phạt vi phạm hành chính, công tác giúp UBND các cấp quản lý Nhà nước về 

xử lý vi phạm hành chính, nhằm trang bị kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ 

năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác 

xử lý vi phạm hành chính. 

 - Theo chỉ tiêu biên chế được giao cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng 

là 283 biên chế, hiện nay đã có 245 biên chế (thiếu 38 biên chế). Đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cấp thẩm quyền xem xét sớm tổ 

chức thi tuyển công chức để đảm bảo đủ số lượng biên chế phục vụ tốt công tác 

quản lý bảo vệ rừng trong giai đoạn hiện nay. 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính từ ngày 01/12/2019 đến 20/11/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, KL (TTPC). 

                 P.CHI CỤC TRƯỞNG 
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