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LÂM ĐỒNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 695 /KL-TTPC 

V/v tiếp tụcphối hợp điều tra, xử 

lýnghiêm vụ khai thác rừng trái 

pháp luật tại lô b, khoảnh 11, tiểu  

khu 237,xã Đạ K’Nàng, huyện 

Đam Rông. 

 
Lâm Đồng, ngày 16 tháng 12  năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm Đam Rông; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1; 

  

Xét nội dung báo cáo tuần số 01 của Hạt Kiểm lâm Đam Rông trong thời 

gian qua trên địa bànxảy ra vụ khai thác rừng trái pháp luật có tính chất phức tạp, 

nổi cộm. Vị trí vi phạm: lô b, khoảnh 11 tiểu khu 237, xã Đạ K’Nàng; rừng 

thường xanh giàu (TXG); Đối tượng: rừng phòng hộ là rừng tự nhiên lâm phần 

do Ban QLRPH Phi Liêng quản lý; tại hiện trường có 27 cây gỗ Bạch tùng bị cưa 

hạ với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại63,879 m
3
 (trong đó số lâm sản còn lại 

hiện trường 10,253  m
3
, số lâm sản đã bị lấy đi 53,626 m

3
). Chi cục Kiểm lâm 

yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đam Rông và Đội Kiểm lâm cơ động& PCCCR số 1 thực 

hiện một số nội dung sau: 

 1. Hạt Kiểm lâm Đam Rông: 

 - Tiếp tục phối hợp vớiCơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện vàcác cơ 

quan chức năng liên quan của huyện Đam Rông điều tra, truy tìm đối tượng vi 

phạm để xử lý nghiêm về hành vikhai thác rừng trái pháp luật xảy ra tạilô b, 

khoảnh 11, tiểu khu 237, xã Đạ K’Nàng, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ 

Phi Liêngquản lý. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

lâm nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng, Ban lâm nghiệp xã, thường xuyên tuần 

tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài 

nguyên rừng từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài 

nguyên rừngtrên địa bàn quản lý. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chi cục 

Kiểm lâm tại các văn bản số 409/KL-XDLL ngày 29/8/2020 về việc củng cố 

công tác chuyên môn đối với các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội Kiểm lâm cơ 



2 

 

 

 

động &PCCCR số 1, số 2 và Thông báo số 55/TB-KL ngày 15/12/2020 của Chi 

cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2020… 

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

 Giao cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn huyện Đam Rông thường xuyên 

bám sát, theo dõi địa bàn để nắm bắt thông tin các khu vực rừng có nguy cơ bị 

phá, lấn chiếm, khai thác… kip̣ thời đề xuất triển khai viêc̣ kiểm tra, phát hiện và 

ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, cử lực lượng tham gia phối hơp̣ với Haṭ Kiểm lâm 

Đam Rông trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ các nôị dung chỉ đaọ trên khi có yêu cầu. 

 Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông và Đội trưởng Đội 

Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1triển khai thực hiện các nội dung trên. 

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

trình thực hiện các nội dung trên của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Đình Việt 
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