
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:  687   /KL-TTPC 

V/v chấn chỉnh công tác báo cáo 

trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Lâm Đồng, ngày  14   tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: 

 

 

- Hạt Kiểm lâm trực thuộc; 

- Hạt Kiểm lâm Biduop – Núi Bà; 

- Đội KLCĐ&PCCCR số 1, 2. 

Trong thời gian qua cơ bản các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR và các Phòng chuyên môn Chi cục đã thực hiện tương đối tốt các thông 

tin, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện việc báo cáo định kỳ hằng 

tháng, hằng tuần và một số báo cáo chuyên đề khác chưa đảm bảo về nội dung và 

thời gian quy định. Cụ thể, số liệu còn sai lệch nhiều lần (Hạt Kiểm lâm Đơn 

Dương, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Hạt Kiểm lâm Biduop – Núi 

Bà); thường xuyên báo cáo chậm thời gian quy định (Hạt Kiểm lâm Đam Rông, 

Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm, Hạt Kiểm lâm Biduop – Núi Bà, Phòng Quản lý bảo vệ 

rừng và BTTN thuộc Chi cục Kiểm lâm).  

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời đảm bảo công 

tác thông tin, báo cáo kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng yêu cầu: 

1. Các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và Phòng chuyên 

môn thuộc Chi cục Kiểm lâm: 

- Từ năm 2021, phải chấm dứt tình trạng báo cáo chậm tiến độ và chấp 

hành nghiêm thời gian báo cáo đã quy định. Đối với báo cáo tuần gửi trước ngày 

thứ Tư hằng tuần; đối với báo cáo tháng gửi trước ngày 12 hằng tháng. Hình thức 

báo cáo: Bằng văn bản và Email (ttpckiemlam@gmail.com).  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung và chế độ báo cáo định kỳ 

theo văn bản số 1881/SNN-KL ngày 23/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, các văn bản chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm: số 267/KL-TTPC ngày 

20/7/2016, số 334/KL-TTPC ngày18/8/2016, số 625/KL-TTPC ngày 26/12/2016, 

số 72/KL-TTPC ngày 16/02/2017, 23/KL-TTPC ngày 09/01/2019, số 280/KL-

TTPC ngày 13/06/2019, 673/KL-TTPC ngày 07/12/2020 và các văn bản khác có 

liên quan. 

- Riêng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đam Rông cần quyết liệt hơn trong việc 

chỉ đạo thực hiện công tác thống kê báo cáo. Bố trí, sắp xếp lại bộ phận tham 

mưu tổng hợp báo cáo cho phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của 

công chức. 
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2. Giao các Phòng chuyên môn: 

- Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL phối hợp với Phòng Thanh tra 

pháp chế xem xét, theo dõi, đưa mức độ hoàn thành công tác báo cáo vào điều 

kiện, tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm. 

- Phòng Thanh tra pháp chế: Kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực 

hiện chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị, tham mưu tổng hợp báo cáo theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu VT, TTPC. 

P.CHI CỤC TRƯỞNG 

 

                                               

                                                                                      Lê Đình Việt 


		2020-12-15T14:41:19+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-12-15T14:41:43+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




