
 

 

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: 729    /KL-TTPC 

V/v kiểm tra, xác minh nội dung 

báo chí phản ánh. 

 

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

 

 

 Kính gửi: 

                                        - Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc, Bảo Lâm; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2. 
 

  

Ngày 25/12/2020, trang báo Pháp luật Việt Nam onlineđãđăng bài “Núi 

rừng Lâm Đồng tan hoang vì nạn khai thác cao lanh”. Qua xem xét nội dung của 

bài báo, để kịp thời kiểm tra, xác minh thông tin báo chí đã phản ánh và tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện 

Bảo Lâm;Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc và Bảo Lâm,Đội 

Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc, Bảo Lâm: 

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, 

huyện Bảo Lâmvà các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung báo 

chí phản ánh vềviệc những diện tích được giao để trồng và bảo vệ rừng biến 

thành những đại công trường khai thác cao lanh vô tội vạ.Kết quả kiểm tra, xác 

minh và báo cáo về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 31/12/2020, đồng thời gửi file 

mềm đến địa chỉ Email: ttpckiemlam@gmail.comđể Chi cục tổng hợp báo cáo 

cấp trên theo quy định. 

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng 

(nếu có) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Lâm 

nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn huyện, thành phố về 

công tác quản lý bảo vệ rừng.  

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các đơn vị Chủ rừng (nếu có), 

Ban lâm nghiệp xã, lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng bám sát địa bàn, tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành 

vi xâm hại tài nguyên rừng trên diện tích được giao quản lý.  

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

 Chủ động nắm bắt tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố 

Bảo Lộc và huyện Bảo Lâmkịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy quét đối 

với các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; đồng thời cử 

lực lượng hỗ trợ Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc, Bảo Lâm thực hiện các nội dung trên 

khi có đề nghị. 
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Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâmBảo Lộc, Bảo Lâm vàĐội trưởng Đội 

Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 khẩn trương thực hiện các nội dung trên và 

báo cáo kết quả đúng thời gian yêu cầu. 

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

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

mưu lãnh đạo Chi cục chỉ đạotheo quy định./. 

(Gửi kèm nội dung bài báo“Núi rừng Lâm Đồng tan hoang vì  

nạn khai thác cao lanh”) 
 

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

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);  

- GĐ Sở, PGĐLN (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản).   

                                                                                             

                                                                                           Lê Đình Việt 
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