
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: 612 /KL-TTPC 
V/v tiếp tục điều tra, xác minh 

vàxử lý hành vi khai thác rừngtrái 

pháp luật tại lô b2 khoảnh 2, TK 

249, xã Đạ Đờn huyện Lâm Hà. 
 

 

Lâm Đồng, ngày  23 tháng 11 năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm Lâm Hà; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1. 
 
 

 Xét nội dung báo cáo số 151/BC-KL ngày 23/11/2020củaHạt Kiểm lâm 

Lâm Hà. Ngày 17/9/2020 trên địa bàn huyện Lâm Hà xảy ra 01 vụ khai thác trái 

rừng pháp luật xảy ra tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249 xã Đạ Đờn, lâm phần do 

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, thuộc đối tượng rừng sản xuất. Tại 

hiện trường có 11 cây gỗ bị khai thác; tổng khối lượng lâm sản thiệt hại 20,481 

m
3
gỗ nhóm IV (04 cây De 6,399 m

3
 và 07 cây Bạch tùng 14,082 m

3
) trong đó 

lâm sản còn lại hiện trường 2,889 m
3
 (De 1,729 m

3
; Bạch tùng 1,160 m

3
), số lâm 

sản bị lấy đi 17,592 m
3
. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Lâm Hàvà 

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hạt Kiểm lâm Lâm Hà: 

- Thưc̣ hiêṇ viêc̣ giải quyết tố giác , tin báo về tôị phaṃ theo đúng quy 

điṇh taị Thông tư liên tic̣h số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 19/12/2017 của Liên Bộ: Công an- Quốc Phòng – Tài chính – 

Nông nghiêp̣ và PTNT -Viêṇ Kiểm sát nhân dân tối cao , quy điṇh viêc̣ phối hơp̣ 

giữa các cơ quan có thẩm quyền trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ môṭ số quy điṇh của Bô ̣

Luâṭ tố tuṇg hình sư ̣năm 2015 về tiếp nhâṇ , giải quyết tố giác , tin báo về tôị 

phạm, kiến nghi ̣ khởi tố; tổ chức khám nghiệm hiện trường với đầy đủ các thành 

phần tham gia để xem xét khởi tố vụ án hình sự; đồng thời, phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lâm Hà, Viện Kiểm sát nhân 

huyện Lâm Hà, UBND xã Đạ Đờn và Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà điều 

tra, xác minh các đối tượng vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định 

pháp luật. 

- Tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa 

bàn huyện. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng, Ban lâm nghiệp xã Đạ Đờnthường xuyên 

tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến 



2 

 

 

 

tài nguyên rừng từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài 

nguyên rừngtrên địa bàn quản lý. 

- 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, văn bản số 409/KL-XDLL ngày 29/8/2020 về việc củng cố công 

tác chuyên môn đối với các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội Kiểm lâm cơ động 

&PCCCR số 1, số 2 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… 

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

Giao cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn huyện Lâm Hà thường xuyên 

bám sát, theo dõi địa bàn để kịp thời nắm bắt thông tin các khu vực rừng có 

nguy cơ bị phá, lấn chiếm để kip̣ thời đề xuất triển khai viêc̣ ki ểm tra, phát hiện 

và ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, cử lực lượng tham gia phối hơp̣ với Haṭ Kiểm 

lâm Lâm Hàtrong viêc̣ thưc̣ hiêṇ các nôị dung chỉ đaọ trên khi có yêu cầu. 

Nhận được văn bản nàyyêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, Đội 

trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 khẩn trương triển khai thực hiện 

và báo cáo kết quả xử lý về Chi cục Kiểm lâm thông qua hộp thư điện tử 

ttpckiemlam@gmail.com, để Chi cục Kiểm lâm tổng hợp và báo cáo cấp trên 

theo quy định. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình diễn 

biến, kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Chi cục chỉ đạo./. 
(Gửi kèm báo cáo số 151/BC-KL ngày 23/11/2020 

của Hạt Kiểm lâm Lâm Hà) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Khanh Thiên 
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