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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:   672  /KL-TTPC 
V/v kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình 

trạng phá rừng, khai thác, vận 

chuyển lâm sản, lấn chiếm đất lâm 

nghiệp, khai thác khoáng sản,…tại 

khu vực giáp ranh giữa thành phố Đà 

Lạt với huyện Lạc Dương và Đơn 

Dương. 

           Lâm Đồng, ngày   07   tháng 12  năm 2020 

     

 Kính gửi:   - Các Hạt Kiểm lâm: Đà Lạt, Lạc Dương và Đơn Dương; 

                              - Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR số 1. 

                      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp trên về việc quan tâm 

chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa 

thành phố Đà Lạt với huyện Lạc Dương và Đơn Dương. 

Hiện nay, khu vực giáp ranh giữa 03 địa phương: thành phố Đà Lạt, Đơn 

Dương và Lạc Dương có nguy cơ tiềm ẩn việc bùng phát tình trạng xâm hại tài 

nguyên rừng và đất rừng cao. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Hạt Kiểm lâm: Đà 

Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương và Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR số 1 khẩn 

trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Hạt Kiểm lâm: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương: 

- Phối hợp với  đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức tăng 

cường kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trên 

địa bàn giáp ranh gồm các xã Xuân Thọ thành phố Đà Lạt, Đa Sar huyện Lạc 

Dương và thị trấn Đ’ran huyện Đơn Dương; thường xuyên trao đổi thông tin phối 

hợp với các Hạt Kiểm lâm giáp ranh trong thực hiện kế hoạch kiểm tra truy quét, 

ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về phá rừng, khai thác, cất giữ, vận chuyển, 

mua bán, chế biến gỗ trái phép, săn bắt động vật hoang dã, lấn chiếm, san ủi đất 

lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép,…tại vùng giáp ranh. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm phụ trách địa bàn giám sát chặt chẽ việc trồng lại rừng 

trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép của các đơn vị 

chủ rừng; kiên quyết không để các đối tượng vi phạm và người dân lấn chiếm sử 

dụng, canh tác trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. 

Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền  xử lý, giải quyết các vấn đề 

phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương, các đơn vị 

chủ rừng, UBND cấp xã và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tổ 

chức tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm 

trong lĩnh vực Lâm nghiệp, cương quyết không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn 

quản lý. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, 
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phải lập hồ sơ xử lý kiên quyết và dứt điểm; nếu xét thấy tình trạng xâm hại tài 

nguyên rừng và đất rừng đến mức địa phương không giải quyết, ngăn chặn được 

thì báo cáo gấp về Chi cục Kiểm lâm để tham mưu cấp trên chỉ đạo kịp thời. 

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

Chỉ đạo cán bộ được phân công địa bàn vùng giáp ranh chủ động nắm bắt 

tình hình quản lý bảo vệ rừng để kịp thời đề xuất tham mưu xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng tại khu vực trọng điểm dễ xảy ra tình trạng 

xâm hại tài nguyên rừng; phối hợp với kiểm lâm địa bàn các huyện, thành phố 

hướng dẫn các đơn vị chủ rừng lập kế hoạch huy động lực lượng nhận khoán bảo 

vệ rừng thường xuyên tuần tra tại diện tích được giao khoán, đặc biệt chú ý khu 

vực giáp ranh; kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, 

Luật Đất đai, Luật Khoáng sản,... Cử lực lượng phối hợp với các Hạt Kiểm lâm: 

Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương và chính quyền các địa phương thực hiện các nội 

dung trên khi có yêu cầu.  

Nhận được văn bản này yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm: Đà Lạt, Lạc 

Dương, Đơn Dương và Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR số 1 khẩn trương triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 16/12/2020, đồng thời gửi file mềm 

theo hộp thư điện tử: ttpckiemlam@gmail.com về Chi cục Kiểm lâm để xem xét, 

chỉ đạo. Nếu các đơn vị triển khai không quyết liệt, để tình trạng xâm hại tài 

nguyên rừng xảy ra không báo cáo kịp thời thì phải chịu trách nhiệm trước Chi cục 

Kiểm lâm. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

quá trình thực hiện các nội dung trên của các đơn vị. Kịp thời tổng hợp báo cáo, 

tham mưu lãnh đạo Chi cục chỉ đạo./. 

           

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐ (LN); 

- UBND huyện Lạc Dương, Đơn Dương  

và thành phố Đà Lạt; 

- Lưu: VT, TTPC. 

 

           CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

                       Nguyễn Khang Thiên 
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