
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:  722/KL-TTPC 

 V/v triển khai thực hiện Thông 

báo kết luận của đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Lâm Đồng, ngày 25  tháng 12 năm 2020 

Kính gửi:  

- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; 

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2; 

- Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm. 
 

Thực hiện Thông báo số 415/TB-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – 

Phạm S tại buổi kiểm tra, làm việc về công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện 

Bảo Lâm. Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: Khẩn trương tham mưu thực hiện 

các nội dung tại điểm a, mục 2 Thông báo số 415/TB-UBND.  

2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2: Tiếp tục phối hợp với Hạt 

Kiểm lâm Bảo Lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, kịp thời 

ngăn chặn, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; xử lý, đề 

xuất xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định pháp luật. 

3. Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm: Tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chủ 

động phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện Bảo Lâm 

chỉ đạo thực hiện nghiêm Thông báo số 415/TB-UBND ngày 22/12/2020 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Giao Phòng Thanh tra pháp chế đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thi 

hành pháp luật về lâm nghiệp tại các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR. Theo dõi, tham mưu chỉ đạo các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng về 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời cập nhật, theo dõi và tham mưu xử lý các 

nội dung phản ánh của báo chí và các báo cáo cơ sở về tình hình quản lý bảo vệ 

rừng trên địa bàn tỉnh./. 

(gửi kèm Thông báo số 415/TB-UBND ngày 22/12/2020). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐS, PGĐS (PTLN); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đình Việt  
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