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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng  

tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2020 

   
Ngày 04/01/2021, ông Nguyễn Khang Thiên – Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm đã chủ trì cuộc họp giao ban, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 

Lâm nghiệp trong tháng 12 năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 01 

và các tháng tiếp theo trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Dự họp gồm 

lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo Đội Kiểm 

lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2 và lãnh đạo 02 Hạt Kiểm lâm Lâm Hà và Đức 

Trọng. 

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện công tác Lâm nghiệp tháng 12 năm 

2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

và ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các Phòng chuyên môn, 02 Đội Kiểm 

lâm cơ động và PCCCR và 02 Hạt Kiểm lâm Lâm Hà và Đức Trọng; Chi cuc̣ 

trưởng Chi cuc̣ Kiểm lâm Kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Đánh giá chung: 

1. Kết quả đạt được: 

Công tác Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nỗ lực, cố gắng của các địa 

phương, các chủ rừng,... trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác QLBV, phát triển 

rừng, Thông báo số 14/TB-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh,... công tác 

QLBVR, PCCCR, trồng rừng, trồng cây phân tán đã đạt được kết quả tích cực, 

thường xuyên tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng.  

Theo số liệu báo cáo của các địa phương năm 2020, trên cơ sở nguồn kinh 

phí của địa phương và nguồn kinh phí được UBND tỉnh Lâm Đồng phân bổ tại 

Văn bản số 1392/UBND-LN ngày 13/3/2020, các địa phương đã trồng được cụ 

thể 69.403 cây xanh phân tán các loại/65.400 cây theo kế hoạch đề ra; đạt 106,1 

% so với số cây theo kế hoạch đề ra; Chủng loại Thông ba lá, Mai anh đào, 

Phượng tím, Sao đen, Bằng lăng, Xà cừ, Giáng hương, Dầu rái, Bàng Đài 

Loan,… 

Đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vê ̣rừng, ngăn chăṇ tình 

trạng phá rừng , lấn chiếm đất lâm nghiêp̣ ; khôi phuc̣ và phát triển rừng tỉnh Lâm 
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Đồng giai đoạn 2020-2025, điṇh hướng đến năm 2030”. Kế hoạch đã cụ thể hóa 

các nhiệm vụ, giải pháp để dễ dàng triển khai nhằm đaṭ đươc̣ các muc̣ tiêu của Đề 

án được ban hành theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành 

động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân tích cực tham 

gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Tổng số vụ vi phạm tháng 12 năm 2020 có giảm so với tháng 11 năm 

2020 là 01 vụ nhưng diện tích thiệt hại tăng 3,15 ha (tương đương 191%), lâm 

sản thiệt hại tăng 151,491 m
3
 (tương đương 69%). So sánh với cùng kỳ năm 

2019, số vụ vi phạm có giảm 26 vụ (tương đương giảm 35%) nhưng diện tích 

thiệt hại do phá rừng tăng 1,73 ha (tương đương 56%), lâm sản thi ệt haị tăng 

160,122 m
3
 (tương đương 75%). 

- Một số địa phương chậm rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy 

hoạch 03 loại rừng theo thông báo số 56/TB-UBND ngày 02/3/2020 của UBND 

tỉnh, mặc dù Sở Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc: 

số 303/SNN-KL ngày 11/3/2020, số 347/SNN-KL ngày 19/3/2020, số 612/SNN-

KL ngày 28/4/2020. Một số đơn vị chủ rừng chậm xây dựng phương án QLR bền 

vững, xây dựng không đúng theo nội dung hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Kiểm lâm. Hiện còn 03 đơn vị: Ban QLR Sêrêpốk; Hạt Kiểm lâm 

Cát Tiên, Bảo Lộc chưa hoàn thành phương án. 

-  Công tác kiểm tra việc rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch 03 

loại rừng theo Thông báo số 56/TB-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh còn 

chậm. Hiện nay còn 02 địa phương chưa thực hiện việc báo cáo kết quả rà soát 

(thành phố Đà Lạt và huyện Bảo Lâm).  

- Công tác kiểm tra giao khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Nghị định 01, 

135. Tổng diện tích đã kiểm tra là 3.977,66 ha/7.169,37ha; đạt khoảng 55,5% về 

diện tích; kiểm tra được 06/09 huyện, thành phố và 11/14 đơn vị chủ rừng có giao 

khoán.  

- Công tác tham mưu, xử lý các văn bản chỉ đạo của cấp trên còn chậm, đến 

nay còn 09 văn bản quá thời hạn (phòng Quản lý bảo vệ rừng & BTTN: 05 văn bản; 

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: 04 văn bản).  

II. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới: 

Cơ bản thống nhất các nội dung, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã 

nêu trong báo cáo của các Phòng chuyên môn; Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 

1, số 2; Hạt Kiểm lâm Lâm Hà và Hạt Kiểm lâm Đức Trọng. Trong thời gian tới các 

Hạt Kiểm lâm cấp huyện, thành phố và Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi 

Bà, 02 Đội Kiểm lâm cơ độn & PCCCR và các phòng chuyên môn tiếp tục thực 

hiện các nội dung còn tồn tại Thông báo số 55/TB-KL ngày 15/12/2020 về Kết luận 
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của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2020 và 

tập trung thực hiện một số nội dung nhiệm vụ trọng điểm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công 

chức Kiểm lâm trong công tác QLBVR, PCCCR; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

thực hiện nghiêm và có hiệu quả 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 về Chương trình hành 

động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 

26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 31/3/2017 của 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và các văn bản đã chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm về tăng cường công tác QLBVR, sử dụng, 

phát triển rừng và đất lâm nghiệp. 

2. Các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2 tiếp tục 

thực hiện nghiêm Văn bản số 409/KL-XDLL  ngày 29/8/2020 về việc củng cố công 

tác chuyên môn đối với các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội Kiểm lâm Cơ động & 

PCCCR số 1, số 2 để kịp thời phát hiện các điểm phá rừng lớn và nghiêm trọng để 

xử lý hành chính, hình sự (nếu có). 

3. Thực hiện tốt công tác tham mưu văn bản từ cấp Phòng chuyên môn, 

Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR và Hạt Kiểm lâm trực thuộc để tham mưu cho 

lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và cấp trên. 

4. Nhiêṃ vu ̣cu ̣thể. 

4.1. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN: 

- Tiếp tục triển khai công tác PCCCR mùa khô năm 2020-2021 trên địa 

bàn tỉnh. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất 

thiệt hại về tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra; khẩn trương tham mưu Sở Nông 

Nghiệp & PTNT văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm theo 

phương án đã được phê duyệt và cho ý kiến theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 

156/2018/NĐ-CP của cấp thẩm quyền; 

- Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả và triển 

khai thực hiện việc rà soát toàn bộ dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng để thực 

hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 5375/UBND-

LN ngày 18/6/2020; 

- Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất 

lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030” đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020; 

- Tiếp tục tham mưu xử lý các nội dung chỉ đạo sau thanh tra tại huyện 

Đức Trọng; 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 718/QĐ-SNN ngày 13/11/2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về viêc̣ Thành lập Tổ công tác kiểm tra toàn bộ diêṇ tích 
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giao khoán theo chương trình 01, 135, 168 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Kế hoạch 

số 2147/KH-SNN ngày 04/12/2019 về việc tổ chức kiểm tra toàn bộ diện tích 

giao khoán theo Nghị định 01, 135 và 168 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng. Đồng thời phối hợp hoàn thiện dự toán chi tiết để được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện theo quy định;  

- Tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo được Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

- Tổng hợp báo cáo về việc thực hiện theo Kết luận 929/KL-TTCP ngày 

12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về quản lý xây dựng đất đai và đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

- Tổng hợp tình hình thuê rừng của các dự án và các dự án chưa có quyết 

định thuê rừng; 

- Tổng hợp và cung cấp về hiện trạng, tiềm năng trồng cây xanh giai đoạn 

2021 – 2025 theo nội dung văn bản 10066/UBND-LN ngày 15/12/2020. 

 - Tiếp tục phối hợp và cung cấp số liệu cho Sở Tài chính thực hiện tính 

toán giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại phải bồi thường của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT đề xuất UBND tỉnh 

chuyển cho Cục Thuế tỉnh theo dõi việc các doanh nghiệp nộp tiền thuê rừng; 

- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Chi cục cấp giấy chứng nhận mã số cơ sở 

nuôi, trồng động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị 

định số 06/2019/NĐ-CP. 

4.2. Phòng Sử dụng và Phát triển rừng:  

- Phối hợp triển khai  thực hiện đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát 

triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã được Chủ 

tịch phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020; 

- Tham mưu văn bản đôn đốc các đơn vị chủ rừng khẩn trương xây dựng 

kế hoạch trồng rừng năm 2021. Trong đó cần nhắc lại văn bản đã chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc trước đây của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trường hợp đơn vị chủ 

rừng nào không có diện tích để trồng rừng (không có kế hoạch trồng rừng) cũng 

phải có báo cáo về Chi cục. Đối với đơn vị nào có diện tích trồng rừng nhưng 

không xây dựng kế hoạch trồng rừng thì đề nghị xem xét và xử lý trách nhiệm; 

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáp kết quả rà soát, điều chỉnh những 

bất cập trong quy hoạch 03 loại rừng theo thông báo số 56/TB-UBND ngày 

02/3/2020 của UBND tỉnh; tham mưu việc chuyển loại rừng sau rà soát;  
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- Đôn đốc lập hồ sơ, thẩm định công trình lâm sinh năm 2021 theo kế 

hoạch tại văn bản số 4202/UBND-LN ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2020 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh;  

- Tham mưu văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất giống cây lâm nghiệp 

thực hiện đúng quy trình đảm bảo chất lượng trong khâu chọn giống và các biện 

pháp kỹ thuật lâm sinh; 

- Tham mưu xây dựng quy trình trồng rừng để thay thế quy trình cũ; 

- Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra các dự án đầu tư tại huyện Bảo Lâm; 

phối hợp tham gia kiểm tra khoán rừng theo Nghị định 01, 135, 168 của Chính 

phủ. 

4.3. Phòng Tổ chức tuyên truyền và Xây dựng lực lượng: 

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý bảo vệ rừng, các phòng chuyên 

môn, 02 Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR và các Hạt Kiểm lâm để kịp thời tham 

mưu về công tác khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công 

tác QLBVR, PCCCR, sử dụng và phát triển rừng, công đoàn năm 2019-2020; 

- Tham mưu văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung văn 

bản số 409/KL-XDLL  ngày 29/8/2020 về việc củng cố công tác chuyên môn đối 

với các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội Kiểm lâm Cơ động & PCCCR số 1, số 2 

gắn kết với việc thực hiện hiện Chỉ thị  số 3714/CT-BNN-TCLN của Bộ NN & 

PTNT, Kiểm lâm địa bàn, công tác Ban lâm nghiệp xã và việc thực hiện tại các 

đơn vị trực thuộc; 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần văn bản 409/KL-

XDLL cho Lãnh đạo Chi cục và các phòng chuyên môn; 

- Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm P hó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cát Tiên theo 

chủ trương của Sở NN&PTNT; 

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả kê khai tài sản theo Nghị định 

số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; 

- Đôn đốc Hạt Kiểm lâm Đam Rông báo cáo, làm rõ trách nhiệm đối với vụ 

khai thác rừng tại TK 205, xã Rô men, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 

số 10036/UBND-LN ngày 14/12/2020; 

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn chuẩn bị các nội dung phục vụ kế 

hoạch thi tuyển công chức năm 2021;  

- Đôn đốc , hướng dẫn người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai 

TSTN theo đúng quy định của mẫu biểu, bảng kê khai TSTN theo Phụ lục 01 

kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các 

đơn vị trực thuộc giai đoạn 2020-2025; 
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- Đôn đốc các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động báo cáo tổng kết 

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tổ chức tổng kết công tác năm 

2020 và chuẩn bị Hội nghị công chức năm 2021.  

4.4. Phòng Hành chính Tổng hợp: 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện dự án nâng cao năng lực PCCCR năm 2020 

theo đúng quy định; 

- Khẩn trương phối hợp với phòng Quản lý bảo vệ rừng làm thủ tục thanh 

toán kinh phí của đoàn kiểm tra 01, 135 theo đúng tiến độ;  

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các văn bản quá thời hạn 

đã được giao; 

- Rà soát và thanh toán đầy đủ kinh phí về mục tin báo tố giác tội phạm 

trong năm 2020; 

- Tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn năm 2020 và nêu rõ 

các tồn tại, nguyên nhân và phương hướng giải quyết; 

- Thanh toán lương, chế độ cho CBCC theo quy định; 

- Chăm sóc cây xanh, vệ sinh, an toàn cơ quan. 

4.5. Phòng Thanh tra Pháp chế:  

- Phối hợp triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát 

triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã được 

Chủ tịch phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020; 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lâm nghiệp. Tham mưu 

xử lý, gia haṇ các vụ vi phạm vượt thẩm quyền của các đơn vi ̣ địa phương đúng 

trình tự, thủ tục quy định; 

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

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên, 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. Tiếp tục theo dõi đôn đốc việc phối hợp 

điều tra hoàn thiện hồ sơ xử lý các vụ nổi cộm tại các Hạt Kiểm lâm và 02 Đội 

Kiểm lâm cơ động và PCCCR; 

- Phối hợp các Phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị chức năng để xác minh, 

thụ lý các nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của người dân. Tổng hợp tham mưu báo 

cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; 

- Tiếp tục tham mưu cho cấp thẩm quyền trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý các 

điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tham mưu chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, truy quét theo Chỉ thị 12, 

08, 1685 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các văn bản có liên quan;  

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển 

khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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Nguyễn Xuân Cường tại Thông báo số 4673/TB-BNN-VP ngày 14/7/2020 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cập nhật, theo dõi diễn biến các vụ vi phạm về việc lấn, chiếm đất lâm 

nghiệp theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP; 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bảo vệ rừng 

trên địa bàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng 

trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Thường xuyên, 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; 

- Tiếp tục phối hợp kiểm tra diện tích giao khoán theo Nghị định 01, 135, 168 

trên địa bàn tỉnh. 

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

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm lâm tại vản bản số 405/KL-TTPC ngày 27/8/2020 về việc tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR mùa khô 

năm 2020-2021 và kịp thời xử lý đối với các sai phạm (nếu có). 

- Ngoài thực hiện các Kế hoạch đã được phê duyệt cần chủ động nắm bắt 

tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao để tham mưu xây 

dựng Kế hoạch kiểm tra, truy quét, mật phục chống chặt phá rừng tại khu vực 

trọng điểm dễ xảy ra tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Đồng thời, cử lực lượng 

hỗ trợ, phối hợp với các Hạt Kiểm lâm trong công tác tuần tra, kiểm tra phòng 

ngừa trong công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; 

- Phối hợp, hỗ trợ các Hạt Kiểm lâm giải quyết, xử lý những điểm nóng về 

chặt phá rừng, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật; phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, truy quét tại các khu vực giáp ranh 

giữa các huyện và các tỉnh lân cận theo chỉ đạo của Chi cục trưởng; 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở, công tác 

tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác những hoạt động 

của các đối tượng có những hành vi xâm hại tài nguyên rừng, nhằm ngăn chặn có 

hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; 

- Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt 

động kiểm tra, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp theo quy định hiện hành; 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch văn bản số 409/KL-XDLL ngày 

29/8/2020 về việc củng cố công tác chuyên môn đối với các Hạt Kiểm lâm trực 

thuộc và Đội Kiểm lâm Cơ động & PCCCR số 1, số 2 để hoàn thành nhiệm vụ được 

giao; 

- Tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm để ngăn chặn và xử lý kịp 

thời, có hiệu quả hành vi vận chuyển lâm sản trái phép dọc các tuyến đường ĐT 
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725, 722; Quốc lộ 20, Quốc lộ 55, Quốc lộ 27, Quốc lộ 27B, 27C, Quốc lộ 28, 

Quốc lộ 28B và các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã,…trên địa bàn tỉnh; 

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 xây dựng phương án tăng cường lực 

lượng tuần tra, kiểm tra, mật phục, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, vận 

chuyển lâm sản tại khu vực giáp ranh giữa Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Bidoup – 

Núi Bà và Sêrêpốk, khu vực giáp ranh Lạc Dương với tỉnh Khánh Hòa, khu vực 

giáp ranh Đức Trọng, Đơn Dương với tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận,.. 

- Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1 phối hợp với các Hạt Kiểm lâm 

Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng và Đơn Dương tăng cường kiểm tra hồ sơ vận 

chuyển lâm sản, trong đó chú trọng lâm sản ngoài gỗ (cây Le) để kịp thời phát 

hiện và xử lý vi phạm theo quy định. 

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 xây dựng kế hoạch tuần tra truy quét 

các điểm nóng trên địa bàn và tiếp tục phối hợp với các Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc và 

Bảo Lâm trong việc tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan trong công tác 

quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. 

4.7. Các Hạt Kiểm lâm: 

- Tham mưu cấp thẩm quyền triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công 

tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; 

khôi phục và phát triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 

năm 2030” đã được Chủ tịch phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020 tại địa phương; 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đối với 

cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị; 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm lâm tại vản bản số 405/KL-TTPC ngày 27/8/2020 về việc tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR mùa khô 

năm 2020-2021 và kịp thời xử lý đối với các sai phạm (nếu có). 

- Xây dựng mạng lưới bảo vệ rừng tại cơ sở để người dân sống gần rừng, 

ven rừng tích cực tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm qua đó để kịp thời 

ngăn chặn các hành vi vi phạm, giảm thiểu các thiệt hại đến tài nguyên rừng. Chủ 

động phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Kiểm sát) trong việc điều 

tra, xử lý các vụ vi phạm mang tính phức tạp, có dấu hiệu tội phạm. Tổ chức xây 

dựng, thực hiện kế hoạch điều tra, xác minh, mật phục, xử lý các vụ vi phạm 

chưa phát hiện được đối tượng vi phạm còn tồn đọng và phát sinh; 

- Đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt biện pháp lâm sinh, chăm sóc 

rừng kết hợp với công tác QLBVR và PCCCR và thực hiện nghiêm phương châm 

4 tại chỗ. Theo dõi, quản lý, thường xuyên cập nhật số liệu diễn biến tài nguyên 

rừng, biến động diện tích các trạng thái rừng. Tăng cường giám sát các đơn vị 

chủ rừng nhà nước và các nhà đầu tư được giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp 

để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, kiên quyết xử lý đối với cá 
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nhân tổ chức do thiếu tinh thần trách nhiệm để rừng bị phá, bị khai thác trái phép 

trên diện tích của mình quản lý; 

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý một cách tích cực, 

phối hợp đồng bộ với các ngành chức năng có liên quan thực hiện công tác kiểm 

tra, xử lý triệt để các điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái 

phép. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, truy quét theo Chỉ thị 

12, 08, 1685 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức 

Kiểm lâm, tích cực thực hiện phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh; định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra việc thi hành công vụ, tư cách, 

tác phong của cán bộ, công chức Kiểm lâm trong khi thi hành công vụ, kịp thời 

chấn chỉnh và xử lý nghiêm những người buông lỏng hoặc vi phạm theo quy 

định; 

- Tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường 

công tác quản lý rừng trên địa bàn, đồng thời xác định các khu vực trọng điểm, 

điểm nóng về tình trạng khai thác Bạch Tùng để kịp thời phát hiện, có biện pháp 

ngăn chặn và xử lý theo quy định; 

- Yêu cầu các Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND huyện và thành phố chỉ đạo 

chính quyền cấp xã thành lập tổ kiểm tra các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

Hàng quý ít nhất tổ chức kiểm tra giám sát 01 lần và tổng hợp báo cáo gửi về Hạt 

Kiểm lâm và UBND cấp huyện để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, kiên 

quyết đề xuất xử lý đối với cá nhân, tổ chức do thiếu tinh thần trách nhiệm trong 

công tác QLBVR, đề xuất thu hồi các dự án để rừng bị phá, bị mất, bị khai thác 

trái pháp luật, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và các vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật 

Đất đai trên diện tích quản lý. Phối hợp Phòng QLBVR đôn đốc các Doanh 

nghiệp thực hiện hợp đồng thuê rừng, bồi thường giá trị tài nguyên rừng; 

- Yêu cầu các Hạt Kiểm lâm cập nhật, theo dõi diễn biến và báo tình hình 

các vụ vi phạm về việc lấn, chiếm đất lâm nghiệp theo Nghị định 91/2019/NĐ-

CP về phòng Thanh tra Pháp chế qua các nội dung báo cáo tuần, báo cáo tháng, 

các báo định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu). 

- Hạt Kiểm lâm Lâm Hà: Khẩn trương xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra 

và mật phục trên địa bàn các khu vực trọng điểm, các điểm nóng về tình trạng 

phá rừng, khai thác lâm sản ở các khu vực có khả năng xảy ra nguy cơ cao: như 

Tân Thanh, Phúc Thọ, Phi Tô, Phú Sơn,... Đồng thời tham mưu UBND huyện chỉ 

đạo các xã, thị trấn thành lập ban chuyên ngành để tăng cường công tác chống 

chặt phá trên địa bàn và đề nghị Đội Kiểm lâm cơ động số 1 tăng cường lực 

lượng khi có yêu cầu. 

- Hạt Kiểm lâm Đức Trọng:  Tình trạng vi phạm phổ biến hiện nay là tình 

hình chiếm đất lâm nghiệp để dựng nhà và canh tác nông nghiệp trái pháp luật 

trên điạ bàn xa ̃Hiêp̣ An cu ̣thể là taị tiể u khu 267C, 278A lâm phần do Công ty 

TNHH Hàn Viêṭ quản lý và tiểu khu 268 lâm phần do Ban QLRPH Đaị Ninh 

quản lý… Hạt Kiểm lâm Đức Troṇg xây dưṇg k ế hoạch tuần tra, kiểm tra và báo 

cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý vi phạm theo quy điṇh. 
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+ Hạt Kiểm lâm Đức Trọng tham mưu UBND huyện chỉ đạo các Doanh 

nghiệp được giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp để triển khai thực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện đúng 

phương án đầu tư đã được phê duyệt.  

Trên đây là Thông báo Kết luận của Chi cuc̣ trưởng  Chi cục Kiểm lâm tại 

cuộc họp giao ban định kỳ tháng 12 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 

01 và các tháng tiếp theo trong năm 2021 về công tác Lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. Yêu cầu lãnh đạo các Phòng chuyên môn, 02 Đội Kiểm lâm cơ 

động & PCCCR và các Hạt Kiểm lâm trực thuộc khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐ(LN) Sở NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

- Đội KLCĐ&PCCCR số 1, 2; 

- Các Hạt Kiểm lâm trực thuộc; 

- Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà; 

- Các Phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TTPC. (02 bản) 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Khang Thiên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-06T16:15:49+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-01-06T16:16:08+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




