
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số: 731   /KL-XDLL 

V/v tổ chức trưc̣ và báo cáo 

tình hình trong dịp nghỉ Tết   

Dương lic̣h năm 2021. 
 

Lâm Đồng,  ngày 28  tháng 12  năm 2020 

   Kính gửi:  

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

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

Để đảm bảo công tác quản lý bảo vê ̣rừng trong những ngày nghỉ Tết Dương 

lịch năm 2021 và tổ chức trưc̣, báo cáo tình hình  QLBVR trong dip̣ Tết Dương 

lịch năm  2021, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 

1, 2 và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt triển khai thực hiện 

nghiêm các nhiệm vụ sau: 

1. Thông báo thời gian nghỉ  Tết Dương lic̣h năm  2021 cho toàn thể công 

chức trong đơn vi ̣ bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021 (tổng thời 

gian nghỉ là 03 ngày) 

2. Trước khi nghỉ Tết Dương lic̣h năm 2021, các đơn vị dọn dẹp vệ  sinh cơ 

quan sac̣h sẽ, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại trụ sở cơ quan trong thời gian nghỉ Tết 

Dương lic̣h năm 2021. 

3. Lâp̣ danh sách lañh đaọ , công chức trưc̣ taị cơ quan và taị các cuṃ Kiểm 

lâm điạ bàn gửi về Chi cuc̣ Kiểm lâm (thông qua Phòng Tổ chức Tuyên truyền và 

XDLL) trước ngày 30/12/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. 

4. Báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng trên từng địa bàn trong thời gian 

nghỉ Tết Dương lic̣h năm 2021 gửi về Chi cuc̣ Kiểm lâm (thông qua Phòng Thanh 

tra pháp chế) trước 15 giờ ngày 03/01/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp 

và PTNT đúng theo thời gian quy điṇh. 

5. Giao Phòng Tổ chức Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng và Phòng 

Thanh tra pháp chế theo dõi, đôn đốc, tổng hơp̣ báo cáo theo quy điṇh. 

Đề nghị Lãnh đạo Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1,2 và Hạt Kiểm 

lâm các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt nghiêm túc triển khai thực hiện./- 
 

Nơi nhận:                                                                         K/T  CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                                PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

- Sở NN&PTNT (báo cáo); 

- Chi cuc̣ trưởng, Phó CCT; 

- Lưu: VT, XDLL. 

 

 

                                                                                     

                                                                                        LÊ ĐÌNH VIÊṬ 
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