
1 
 

 
 

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 603/ KL-TTPC 
V/v tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng 

phá rừng, khai thác, lấn chiếm đất 

lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. 

           Lâm Đồng, ngày  18 tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:        

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;  

- Đội KLCĐ&PCCCR Số 1, Số 2; 

- Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà; 

- Vườn Quốc gia Cát Tiên. 

     

Trong thời gian qua tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng với mục đích lấy 

đất sản xuất thường xuyên xãy ra trên các địa bàn vùng sâu, khu vực xa dân cư, tại 

các khu vực ven khe suối, nơi đất tốt, màu mỡ; những vị trí xa, lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng ít quan tâm để ý; điển hình như vụ phá rừng tại tiểu khu 132, xã 

Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, vụ phá rừng tại lô a, khoảnh 8, tiểu khu 214, xã Phi 

Liêng, huyện Đam Rông ... 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng tại các khu vực nêu trên 

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; 

Đội KLCĐ&PCCCR Số 1, Số 2; Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Biduop – Núi Bà; 

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên khẩn trương thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR Số 1, Số 2 quán triệt 

đến cán bộ công chức các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng trên địa bàn, cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội 

dung chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tại các văn bản số 165/KL-TTPC ngày 

17/4/2020 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác QLBVR, PCCCR trên địa 

bàn; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về QLBVR, văn bản số 198/KL-TTPC 

ngày 29/4/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn và văn 

bản số 227/KL-TTPC ngày 21/5/2020 về tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra 

quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp và Thông báo số 44/TB-KL ngày 

05/11/2020 của Chi Cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại cuộc họp 

giao ban tháng 10 năm 2020 và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc văn bản số 

409/KL-XDLL ngày 29/8/2020 của Chi cục Kiểm lâm về việc củng cố công tác 

chuyên môn đối với các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội KLCĐ &PCCCR số 1, 

số 2 và nhiều văn bản khác đã chỉ đạo. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tổ 

chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về vai trò, lợi ích của công tác 

bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sống tại địa phương; 

nội dung tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu để nâng cao nhận thức cho người dân, đặc 
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biệt chú ý đến người dân tộc thiểu số tại địa phương dễ bị các đầu nậu lôi kéo lợi 

dụng thuê người dân tộc thiểu số để phá rừng, người dân sống ven rừng, người dân 

di cư tự do ngoài quy hoạch; 

2. Tăng cường lực lượng Kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, địa bàn phụ 

trách; phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, 

tổ chức, hướng dẫn các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra khu vực 

được nhận khoán bảo vệ, đặc biệt tại các khu vực có có địa hình bằng phẳng, gần 

suối, khu vực có đất phì nhiêu màu mỡ; lưu ý những nơi xa, khuất tầm nhìn nhưng 

việc đi lại thuận tiện, kể cả các vùng sâu, vùng xa không có đường đi vào. 

Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các 

đối tượng đầu nậu chuyên tích tụ đất đai là đất lâm nghiệp, tham mưu cho chính 

quyền địa phương lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền về hành vi lấn chiếm đất theo 

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP 

ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đồng thời 

yêu cầu trồng rừng trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp bị lấn chiếm. 

3. Đội KLCĐ&PCCCR Số 1, Số 2 chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm được phân 

công phụ trách địa bàn bằng các biện pháp nghiệp vụ (xây dựng cơ sơ tin báo, tố 

giác tội phạm) phát hiện kịp thời các vụ việc phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm 

rừng trên địa bàn, xây dựng kế hoạch theo phương châm không, tổ chức kiểm tra, 

truy quét ngay; phá bỏ các tụ điểm phá rừng, khai thác rừng không tạo điểm nóng 

trên địa bàn quản lý, điểm nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng về công 

tác quản lý bảo vệ rừng làm giảm sút uy tín ngành. Tăng cường phối hợp với các 

Kiểm lâm địa bàn, tổ cơ động các Hạt tuần tra, truy quét với nội dung như chỉ đạo 

ở mục 2 văn bản này. 

4. Chấn chỉnh tác phong trong việc chấp hành, nội quy, quy chế hoạt động 

của cán bộ công chức Kiểm lâm theo quy định hiện hành. Nếu để chậm phát hiện 

yêu cầu Hạt trưởng xem xét kiểm điểm ngay các cán bộ Kiểm lâm có liên quan để 

xử lý theo quy định. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất khi phát sinh 

các vụ việc phức tạp, nổi cộm. 

Nhận được văn bản này đề nghị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thành 

phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Biduop – Núi Bà; Hạt Kiểm 

lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên, Đội KLCĐ&PCCCR Số 1, Số 2  khẩn trương triển 

khai thực hiện.  

Giao Phòng thanh tra Pháp chế phối hợp Phòng Tổ chức xây dựng lực 

lượng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

           

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐ (LN); 

- Chi cục Kiểm lâm vùng IV; 

- Phòng TTPC, TCTT&XDLL, 

QLBVR&BTTN; 

- Lưu: VT, TTPC. 

 

    CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

                     Nguyễn Khang Thiên  
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