
 

 

 

 

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:    688    /KL-QLR 

V/v triển khai thực hiện Văn 

bản số 1853/TCLN-KL ngày 

09/12/2020 của Tổng cục Lâm 

nghiệp. 

 Lâm Đồng, ngày   15  tháng 12 năm 2020 

 

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

 

Thực hiện Văn bản số 1853/TCLN-KL ngày 09/12/2020 của Tổng cục 

Lâm nghiệp về việc cập nhật, báo cáo hiện trạng rừng năm 2020. Chi cục Kiểm 

lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố trực thuộc thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng cục 

Lâm nghiệp tại Văn bản số 1853/TCLN-KL ngày 09/12/2020 về việc cập nhật, 

báo cáo hiện trạng rừng năm 2020. 

2. Thực hiện cập nhật diễn biến rừng và báo cáo hiện trạng rừng năm 

2020 đúng quy trình kỹ thuật và thời gian theo quy định tại Điều 35 Luật Lâm 

nghiệp và Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. Trong đó, yêu cầu các đơn vị giải trình cụ thể về biến động tài 

nguyên rừng theo các nguyên nhân và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số 

liệu báo cáo. 

3. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát số liệu kiểm kê đất đai, báo cáo về 

Chi cục Kiểm lâm đúng yêu cầu và thời gian theo chỉ đạo tại Văn bản số 

1699/SNN-KL ngày 05/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Văn bản số 

678/KL-QLR ngày 09/12/2020 của Chi cục Kiểm lâm. 

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

khẩn trương triển khai thực hiện./.  

(Đính kèm Văn bản số 1853/TCLN-KL ngày 09/12/2020 của Tổng cục 

Lâm nghiệp) 

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

- Sở NN&PTNT(b/c); 

- Lưu: VT; KL(QLR). 

 

                                                                                            

                                                                                              Lê Đình Việt 
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