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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   735       /KL-TTPC  
V/v Tiếp tục triển khai việc canh giữ 

805 lóng gỗ tại bãi nhà máy chè, xã 

Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng. 

                Lâm Đồng, ngày  30    tháng 12  năm 2020 

Kính gửi:   - Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm; 

- Cty TNHHMTVLN Lộc Bảo; 

 - Công an huyện Bảo Lâm; 

 - UNBD xã Lộc Bảo. 

 

Thực hiện Phương án 905/PA-KL ngày 24/12/2018 của Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Lâm Đồng về canh giữ 805 lóng gỗ liên quan vụ “vi phạm các quy định về 

quản lý rừng” xảy ra tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và biên bản bàn giao và 

giao nhiệm vụ ngày 18/12/2018 của Chi cục Kiểm lâm về phân công canh giữ 805 

lóng gỗ tròn tại bãi nhà máy chè, thuộc xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng. 

Thời gian vừa qua, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an huyện, Công ty 

TNHHH MTV LN Lộc Bắc, Đội KLCĐ&PCCCR Số 2 và chính quyền xã Lộc 

Bảo, huyện Bảo Lâm tổ chức canh giữ từ cuối năm 2018 đến nay; tại thời điềm 

này hiện bãi gỗ số lượng vẫn còn nguyên như ban đầu.  

Đến nay đã vào mùa khô 2020 – 2021 thời tiết khô hanh khắc nghiệt rất dễ 

xảy ra cháy. Do đó, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm tiếp tục 

duy trì chế độ trực nhật canh giữ 805 lóng gỗ như phương án đã ký năm 2018 

(biên bản làm việc thống nhất ngày 07/01/2019); cụ thể: tổ chức phát dọn vật liệu 

cháy xung quanh bãi gỗ, kiểm tra lại toàn bộ thiết bị phòng cháy đã trang bị; tuyệt 

đối không để xãy ra mất và cháy; t ổ chức trực quản lý bảo vệ theo phương châm 4 

tại chỗ. 

Đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra (PC 01) Công an tỉnh Lâm Đồng 

sớm có phương án xử lý số tang vật (805 lóng gỗ) đang để tại bãi nhà máy chè, 

thuộc xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm. Để tránh thất thoát lãng phí tài sản nhà nước 

theo quy định. 

Đề nghị Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm sớm triển khai, mọi khó khăn vướng mắc 

báo cáo UBND huyện Bảo Lâm và Chi cục Kiểm lâm để cùng bàn bạc phương án 

giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, Phó GĐ (Võ Danh Tuyên); 

- Phòng PC 01,Công an tỉnh Lâm Đồng (P/h); 

- UBND huyện Bảo Lâm; 

- Đội KLCĐ&PCCCR Số 2; 

- Phòng TTPC, HCTH; 

- Lưu VT, TTPC.                       

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

                  Nguyễn Khang Thiên  
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