
 SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CUC̣ KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số:  662  / KL-HCTH Lâm Đồng, ngày 03  tháng 12 năm 2020 

V/v cấp biển số xe ưu tiên phục vụ 

công tác năm 2021. 

 

 

Kính gửi: Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
 

Trong thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản trái phép và 

động vật hoang dã diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói 

chung và dọc quốc lộ 20. Chi cục Kiểm lâm thường xuyên hoạt động trên tuyến 

đường Quốc lộ 20 để kịp thời ngăn chặn các hành vi vận chuyển lâm sản và 

động vật hoang dã trái phép. 

Để phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị cũng như phục vụ cho 

công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, Chi cục Kiểm lâm 

đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN xem xét cấp cho Chi cục 04 bảng xe ưu tiên 

để phục vụ công tác chuyên môn năm 2021, cụ thể 

+ Xe ô tô có BKS 49B 1088; 

+ Xe ô tô có BKS 49B 1250; 

+ Xe ô tô có BKS 49A 001.68; 

+ Xe ô tô có BKS 49B 1210. 

Chi cục Kiểm lâm cam kết xe khi đi làm nhiệm vụ sẽ sử dụng bảng xe ưu 

tiên đúng mục đích và quy định hiện hành của nhà nước./. 

 

Nơi nhận:                                                                               KT.CHI CUC̣ TRƯỞNG  

- Như trên;             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

- Sở Nông nghiệp & PTNT;           

- Lưu VT, HCTH.  

 

                                                                                               

 

                                                                                                            Lê Đình Việt  
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