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BÁO CÁO 

Tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ  

vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 52 

(Từ ngày 26/14/2020 đến ngày 02/12/2020) 
  

 

Căn cứ văn bản số 20/KL-VP ngày 11/01/2016 của Cục Kiểm lâm về việc 

thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ; 

Căn cứ văn bản số 1760/SNN-KH ngày 03/10/2018 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ định kỳ; 

Căn cứ văn bản số 23/KLV4-NV2 ngày 14/2/2017 của Chi cục Kiểm lâm 

vùng IV về việc thực hiện chế độ báo cáo chi tiết các vụ vi phạm về phá rừng, 

khai thác rừng trái pháp luật. 

Chi cục Kiểm lâm tổng hợp báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 52 như sau: 

I. Tình hình vi phạm:  

Trong tuần, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 14 vụ vi phạm về lĩnh vực 

Lâm nghiệp (07 vụ có chủ, chiếm 50%). Trong đó: 

- Phá rừng trái pháp luật: 08 vụ, diện tích rừng bị tác động 0,742 ha, khối 

lượng lâm sản 27,476 m
3
 gỗ tròn và 113 cây thông ba lá bị đổ hóa chất có trữ 

lượng lâm sản 74,029 m
3
. 

- Vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 04 vụ, khối lượng lâm sản 6,12 m
3
 gỗ 

tròn và 0,586 m
3
 gỗ xẻ. 

- Mua bán, tàng trữ, cất giữ lâm sản trái pháp luật: 02 vụ, khối lượng lâm 

sản 4,058m
3
 gỗ xẻ. 

II. Tình hình xử lý vi phạm: 

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý trong tuần trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 03 vụ 

(xử lý hành chính: 03 vụ, xử lý hình sự: 0 vụ) trong đó có 01 vụ vi phạm xảy ra 

trong tuần và 02 vụ vi phạm từ các kỳ trước chuyển sang. Tổng số tiền phạt theo 

Quyết định xử phạt VPHC đã ban hành: 65.000.000 đồng. 

Tang vật, phương tiện và công cụ vi phạm tịch thu qua xử lý:  

Lâm sản: 34,368 m
3
 gỗ tròn. 

(Chi tiết có biểu tổng hợp đính kèm) 

III. Các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trong tuần: 



2 

 

 

 

 Qua nội dung báo cáo của Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; Hạt Kiểm 

lâm Bidoup – Núi Bà, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2 trong tuần 52 

trên địa bàn tỉnh không xảy vi phạm có tính chất phức tạp, nổi cộm. 

Trên đây là báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 52 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng./. 
 

Nơi nhận:    
- Cục Kiểm lâm;                                                                                   
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Ban pháp chế HĐND tỉnh       

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc Sở; 

- Phó GĐ Sở phụ trách LN;  
- Chi cục Kiểm lâm vùng IV;  

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

           Lê Đình Việt 
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