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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 145 /BC-KL Lâm Đồng, ngày   10     tháng 12  năm 2020 
 

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 53 

(Từ ngày 03/12/2020 đến ngày 09/12/2020) 
  

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 53 như sau: 

I. Tình hình vi phạm:  

Trong tuần, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 12 vụ vi phạm về lĩnh vực 

Lâm nghiệp (06 vụ có chủ, chiếm 50%). Trong đó: 

- Khai thác rừng trái pháp luật: 04 vụ; khối lượng lâm sản thiệt hại 77,841 

m
3
 gỗ tròn và 0,104 m

3
 gỗ xẻ. 

- Phá rừng trái pháp luật: 04 vụ, diện tích rừng bị tác động 0,12 ha, khối 

lượng lâm sản 28,51 m
3
 gỗ tròn và  09 cây thông ba lá bị đổ hóa chất có trữ lượng 

lâm sản 16,794 m
3
. 

- Vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 01 vụ, khối lượng lâm sản 0,978 m
3
 

gỗ xẻ. 

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

sản 1,519 m
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 18 vụ 

(xử lý hành chính: 16 vụ, xử lý hình sự: 02 vụ) trong đó 01 vụ phát hiện và xử lý 

trong tuần và 17 vụ vi phạm từ các kỳ trước chuyển sang. Tổng số tiền phạt theo 

Quyết định xử phạt VPHC đã ban hành: 244.589.000 đồng. 

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

Lâm sản: 21,954 m
3
 gỗ tròn và 24,130 m

3
 gỗ xẻ. 

Phương tiện: Tịch thu 01 chiếc ô tô 

(Chi tiết có biểu tổng hợp đính kèm) 

III. Các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trong tuần: 
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 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 53 

trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ vi phạm có tính chất phức tạp, nổi cộm. 

Hành vi khai thác rừng trái pháp luật, xảy ra tại lô d1, khoảnh 7 và lô a, 

khoảnh 8, tiểu khu 205, xã Rô Men, lâm phần do Ban QLRPH Sêrêpốk quản lý; 

Trạng thái: rừng thường xanh giàu (TXG); Đối tượng: rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên. Đối tượng vi phạm: Quách Sĩ Trãi, sinh năm 1979; trú tại thôn 3, xã Rô 

Men, Đam Rông. Nghề nghiệp: Làm nông. Ngày 26/11/2020, Cơ quan CSĐT - 

Công an huyện Đam Rông đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên 

quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ vi phạm.  

Kết quả khám nghiệm:  

- Lâm sản thiệt hại: 16 cây gỗ, gồm: 14 cây Hoa lý (nhóm IV), 01 cây gỗ 

Dâu (nhóm III) và 01 cây gỗ SP (nhóm VI); tổng khối lượng là 67,614 m
3
 gỗ 

tròn. Trong đó: khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường là: 49,630 m
3
 gỗ tròn; 

khối lượng lâm sản đã bị đối tượng cưa xẻ và lấy đi khỏi hiện trường là: 17,984 

m
3
 gỗ tròn.  

- Về thời gian cưa hạ và xẻ gỗ xác định có 04 cây với khối lượng gỗ 

18,072 m
3
 đã bị cưa hạ và xẻ để lấy gỗ đi từ lâu; 11 cây với khối lượng gỗ 47,328 

m
3
 dấu vết mới bị cưa hạ và xẻ gỗ trong thời gian gần nhận định trong khoảng từ 

2 tháng trở lại đây và 01 cây với khối lượng 2,214 m
3
 là bị ngã đổ do cây số 09 bị 

các đối tượng cưa hạ đổ vào làm gẫy. 

- Riêng đối với cây số 09 nhận định ban đầu là gỗ Dâu, căn cứ vào vết cắt 

trên gốc cây và vết cưa xẻ nhận định thời gian cưa hạ cây và thời gian xẻ gỗ là 

liền nhau, chỉ cách nhau trong thời gian khoảng 03 ngày. 

- Bước đầu đối tượng vi phạm thừa nhận cắt hạ 01 cây Dâu (nhóm III), 

khối lượng là 10,983 m
3
 và 01 cây gỗ SP (nhóm VI), khối lượng 2,214 m

3
. Hạt 

Kiểm lâm Đam Rông đã chuyển hồ sơ tin báo vụ vi phạm nêu trên đến Cơ quan 

CSĐT - Công an huyện Đam Rông để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 

Đối với vụ khai thác rừng trái pháp luật nêu trên Chi cục Kiểm lâm đã ban 

hành văn bản chỉ đạo số 683/KL-TTPC ngày 10/12/2020 Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm 

Đam Rông và Đội Kiểm lâm cơ động số 1 và PCCCR tiếp tục phối hợp điều tra 

và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

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

bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 53 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; 

- GĐ 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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