
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:  608/KL-TTPC 

V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra 

truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
 

Lâm Đồng, ngày  20 tháng 11 năm 2020 

 Kính gửi: 

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

  - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Số 1, Số 2; 

                                - Phòng Thanh tra Pháp chế; 

 - Phòng QLBVR&BTTN. 

 

Thực hiện theo khoản 1 Điều 39 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNN ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản “Kế hoạch kiểm tra thường xuyên hàng năm: trước ngày 30 tháng 11 hàng 

năm, căn cứ chương trình công tác và sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 

nước cấp trên, thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm 

tra năm sau, trình cấp trên trực tiếp phê duyệt”. 

Để thực hiện tốt việc kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn tỉnh 

đúng quy định. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 

các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR Số 1, Số 2 căn cứ vào chương trình công tác của đơn vị để xây dựng kế 

hoạch kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản năm 2021 trình Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện. 

Kế hoạch kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản năm 2021 gửi về Chi cục Kiểm 

lâm trước ngày 25/11/2020 để Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phê duyệt đúng theo 

quy định. Trường hợp đơn vị không xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Chi cục trưởng 

phê duyệt thì không có cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện việc kiểm tra trong năm 

2021 và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về tình hình quản lý 

các cơ sở chế biến, mua bán, cất giữ lâm sản; gây nuôi, chế biến mẫu vật các loại 

động vật rừng trên địa bàn. 

Giao phòng Thanh tra Pháp chế trên cơ sở kế hoạch của đơn vị gửi về tham 

mưu Chi cục trưởng phê duyệt các kế hoạch; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra 

của Chi cục Kiểm lâm trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt làm cơ sở 

tổ chức thực hiện (đề nghị Phòng QLBVR&BTTN cung cấp danh sách dự kiến kiểm 

tra các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, để Phòng TTPC tổng hợp thành kế hoạch 

chung của Chi cục Kiểm lâm). 

Nhận được văn bản yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố 

Đà Lạt và Bảo Lộc; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Số 1, Số 2; 

Trưởng phòng QLBVR&BTTN, Thanh tra Pháp chế triển khai thực hiện./- 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, P.GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

        Nguyễn Khang Thiên  
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