
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:   689      /KL-TTPC 

V/v triển khai thực hiện văn bản số 

9960/UBND-LN ngày 09/12/2020 

của UBND tỉnh Lâm Đồng. 
 

Lâm Đồng, ngày  15    tháng 12 năm 2020 

 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2; 

 - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà.   

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 9960/UBND-

LN ngày 09/12/2020 về việc tập trung điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các vụ vi 

phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng nổi cộm, phức tạp trên địa bàn và thực 

hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu 

các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

Tổng hợp và rà soát hồ sơ vi phạm để điều tra, xác minh làm rõ, kịp thời 

xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Đối 

với các vụ vi phạm phức tạp, nổi cộm và các vụ việc báo chí phản ánh; yêu cầu 

các đơn vị báo cáo chi tiết (tình tiết vụ vi phạm và các văn bản chỉ đạo liên quan) 

cập nhật tiến độ điều tra và kết quả xử lý, đồng thời báo cáo kết quả về kiểm 

điểm trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan (nếu có); thời điểm báo cáo 

từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 bằng văn bản gửi về Chi cục Kiểm lâm 

trước ngày 05/01/2021 và gửi file mềm theo hộp thư điện tử: 

ttpckiemlam@gmail.com 

Nhận được văn bản này yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, 

thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup 

– Núi Bà; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2 nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Kiểm lâm để 

xem xét chỉ đạo. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình 

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

lãnh đạo Chi cục chỉ đạo./. 

(Gửi kèm văn bản số 9960/UBND-LN ngày 09/12/2020 

của UBND tỉnh Lâm Đồng) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                  Nguyễn Khang Thiên 
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