
 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    678  /KL-QLR 

V/v đôn đốc báo cáo kết quả rà 

soát số liệu kiểm kê đất đai và 

thực hiện theo dõi diễn biến 

rừng năm 2020. 

 Lâm Đồng, ngày   09      tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Hạt Kiểm lâm các huyện, Tp. Đà Lạt và Bảo Lộc. 

 

Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về điều tra, kiểm kê và 

theo dõi diễn biến rừng; 

Thực hiện Văn bản số 1699/SNN-KL ngày 05/11/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc rà soát số liệu kiểm kê đất đai của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố trực 

thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với việc thực hiện Văn bản số 1699/SNN-KL ngày 05/11/2020 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1699/SNN-KL ngày 05/11/2020 (trước 

ngày 15/12/2020), kể cả 02 địa phương đã báo cáo (Đạ Tẻh và Đạ Huoai) nhưng 

chưa đảm bảo theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong đó, tập trung 

báo cáo các nội dung như: biến động về hiện trạng rừng (diện tích bao nhiêu, 

nguyên nhân), biến động về diện tích 3 loại rừng, biến động về số xã, diện tích 

tự nhiên của từng xã; các kiến nghị và hướng giải quyết. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp diện 

tích tự nhiên của các xã theo ranh hành chính mới theo mẫu biểu đính kèm và 

gửi về Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp gửi Cục Kiểm lâm tích hợp vào phần mềm 

theo dõi diễn biến rừng theo quy định. 

2. Đối với việc cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2020: 

- Trên cơ sở kết quả rà soát số liệu kiểm kê đất đai, đề nghị các đơn vị 

khẩn trương cập nhật những biến động theo đúng thực tế và đúng quy định hiện 

hành. 

- Cập nhật số liệu diễn biến rừng vào phần mềm theo đúng quy trình kỹ 

thuật; tổng hợp, báo cáo đúng thời gian quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT. Trong đó lưu ý giải trình cụ 

thể biến động tài nguyên rừng theo các nguyên nhân và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của số liệu báo cáo. 



2 

 

 

 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tại Văn 

bản số 746/KL-QLR ngày 08/11/2019 và Văn bản số 771/KL-QLR ngày 

22/11/2019 về việc thực hiện cập nhật diễn biến rừng và báo cáo hiện trạng 

rừng. 

3. Giao Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên đôn đốc, 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện, tổng hợp tham mưu Chi cục Kiểm lâm báo cáo 

Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc 

khẩn trương triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc liên hệ Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên để giải quyết 

theo quy định./.  

Nơi nhận:         P.CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT(b/c); 

- Lưu: VT; KL(QLR). 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    Lê Đình Việt 
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