
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: 723 /KL-TTPC 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý vi phạm; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả trong công tác quản lý  

bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

 

Lâm Đồng, ngày    25     tháng 12 năm 2020 

 

 Kính gửi: 

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

 - Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà; 

 - Các Phòng chuyên môn; 

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

  

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 

8822/BNN-TCLN ngày 16/12/2020 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 

vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo của 

UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 10239/UBND-LN ngày 21/12/2020 về việc 

chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; kịp thời chấn chỉnh, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Chi cục Kiểm lâm yêu 

cầu các Hạt Kiểm lâm, Phòng chuyên môn, 02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Chỉ đạo chung: 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban 

Bí thư; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Thông báo số 

191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 30-CT/TU 

ngày 26/3/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm liên quan đến 

công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. 

 2. Các Hạt Kiểm lâm: 

 - Tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá các thông tin phản ánh của Đài 

Tiếng nói Việt Nam – VOV về tình trạng quản lý bảo vệ rừng các tỉnh Tây 

Nguyên; có hay không việc các đơn vị chủ rừng trên địa bàn quản lý che giấu 

tình tình vi phạm trên diện tích được giao quản lý, bỏ bê trách nhiệm bảo vệ rừng 

và báo cáo thiệt hại, chính quyền địa phương lảng tránh tình trạng xâm hại rừng 

dẫn đến các con số ảo tồn tại nhiều năm… 

- Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương, các đơn vị 

chủ rừng, UBND cấp xã và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tổ 

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

đến tài nguyên rừng, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài nguyên rừng, 

cương quyết không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn quản lý.  
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý tình trạng phá rừng, xâm hại rừng, các đối tượng mua bán, vận chuyển lâm 

sản trái pháp luật và chống người thi hành công vụ. Rà soát các vụ vi phạm, 

không để các vụ tồn đọng, kéo dài, sớm đưa ra truy tố, xét xử các vụ án điển hình 

và xử lý nghiêm theo quy định nhằm tạo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa 

chung. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát số 

liệu diện tích rừng bị mất và khối lượng lâm sản thiệt hại theo từng đơn vị chủ 

rừng quản lý (Chủ rừng nhà nước, Doanh nghiệp thuê đất thuê rừng, hộ gia đình 

cá nhân và chủ rừng khác)và các dự án sử dụng đất lâm nghiệp không hiệu quả. 

Nếu phát hiện có tình trạng che giấu vi phạm hoặc buông lỏng công tác quản lý, 

không kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trên diện tích được giao quản lý thì 

báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

3. Các Phòng chuyên môn: 

Chủ động rà soát các nhiệm vụ, văn bản UBND tỉnh đã giao về công tác 

quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2020 đến nay, khẩn trương phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xử lý, giải quyết các nhiệm vụ 

còn tồn động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ rừng 

trên địa bàn. Ngoài ra, yêu cầu các Phòng chuyên môn tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

 a) Phòng Tổ chức tuyên truyền và Xây dựng lực lượng: 

 - Rà soát, tổng hợp số liệu kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các cá 

nhân, tổ chức có liên quan đến các vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh từ đầu năm 2020 đến nay. 

 - Tổng hợp kết quảthực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương 

về lĩnh vực Lâm nghiệp từ Hạt Kiểm lâm sang Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 

20/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

 b) Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: 

 - Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; các cơ quan, 

đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp số liệu diện tích rừng bị mất, khối lượng lâm 

sản thiệt hại, tình hình triển khai thực hiện dự án đối với các Doanh nghiệp thuê 

đất, thuê rừng để triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh đến hiện nay. 

 - Tổng hợp số liệu cập nhật diễn biến tài nguyên rừng trong năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh. 

 c) Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: 

 - Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên 

kiểm tra, rà soát việc chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là 

việc chuyển đổi rừng tự nhiên sang các mục đích xây dựng thủy điện, mở đường 
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giao thông, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du 

lịch… kể từ thời điểm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 191/TB-

VPCP ngày 22/7/2016 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm 

ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 đến nay. 

 - Tổng hợp kết quả thực hiện công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy 

hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện việc điều chỉnh, cắm mốc 

và giao hiện trạng rừng cho các đơn vị chủ rừng và việc tham mưu chuyển loại 

rừng theo phạm vi, ranh giới diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng trên 

cơ sở quy hoạch theo Quyết định 2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

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

Theo dõi, nắm bắt thông tin các trọng điểm xảy ra vi phạm thuộc địa bàn 

quản lý để chủ động tham mưu Chi cục Kiểm lâm ban hành các kế hoạch tuần 

tra, kiểm tra, truy quét (đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa các huyện trong tỉnh 

và khu vực giáp ranh với các tỉnh liền kề) nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ vi 

phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp; đồng thời chủ động tổ chức các đợt cao điểm 

kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng phá 

rừng, khai thác rừng, lấn chiếm/ sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật để có 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài 

nguyên rừng và đất lâm nghiệp. 

Yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động 

và PCCCR số 1, số 2; Trưởng các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai thực 

hiện các nội dung trên. Báo cáo kết quả thực hiện cụ thể từng nội dung về Chi 

cục Kiểm lâm trước ngày30/12/2020; đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ Email: 

ttpckiemlam@gmail.com để Chi cục tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

Nếu quá thời hạn nêu trên, đơn vị nào chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện thì lãnh 

đạo Chi cục sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. 

Giao Phòng Thanh tra – Pháp chế thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn 

đốc quá trình thực hiện các nội dung trên của các đơn vị. Đồng thời tổng hợp báo 

cáo chung kết quả thực hiện từ các Hạt Kiểm lâm và các Phòng chuyên môn, 

tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND 

tỉnh Lâm Đồng trước ngày 31/12/2020./. 

(Gửi kèm văn bản số 10239/UBND-LN ngày 21/12/2020  

của UBND tỉnh Lâm Đồng và văn bản số 8822/BNN-TCLN ngày 16/12/2020  

của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

 

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

- Sở NN&PTNT (b/c); 

- GĐ, PGĐ-LN (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

                                                                                   Lê Đình Việt 
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