
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:01 /KL-TTPC 

V/v khẩn trương điều tra, xử lý 

nghiêm các vụ vi phạm tại tiểu 

khu 113B, lâm phần Vườn Quốc 

gia Bidoup – Núi Bà quản lý. 

 
Lâm Đồng, ngày 04 tháng  01 năm 2021 

 

 Kính gửi: 

 - Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà; 

 - Hạt Kiểm lâm Lạc Dương; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1. 
 

 Căn cứ văn bản số 2368/UBND-VP ngày 30/12/2020 của UBND huyện 

Lạc Dương về việc khẩn trương xử lý vi phạm tại TK 113B, lâm phần do Vườn 

Quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý.Để kịp thời điều tra, xử lý hành vi vi phạm và 

tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Lạc Dương 

nói chung và lâm phần do Vườn Quốc gia Biduop-Núi Bà quản lý nói riêng; Chi 

cục Kiểm lâm đề nghịVườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, 

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà: 

-Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà khẩn trương phối hợp với Hạt 

Kiểm lâm Lạc Dương, các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương và các đơn vị 

liên quan tổ chức kiểm tra, xác minhvà lập hồ sơ xử lý hoặc tham mưu xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan 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 về công tác quản lý bảo vệ rừng. 

2. Hạt Kiểm lâm Lạc Dương: 

- Phối hợp với Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà,cơ quan chức năng huyện 

Lạc Dương và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin theo nội dung 

báo cáo số 246/BC-KL ngày 28/12/2020 về các vụ vi phạm cưa hạ cây và san ủi 

đất phá rừng trái pháp luật xảy ra tại TK 113B, thuộc địa giới hành chính thị trấn 

Lạc Dương, lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý; 

- Phối hợp Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, chính quyền 

địa phương và các đơn vị liên quan 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 về công tác quản lý bảo vệ rừng. 
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3. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số1:  

 Chủ động nắm bắt tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Lạc 

Dương, kịp 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 tham gia, 

phối hợp và hỗ trợ Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương 

thực hiện các nội dung trên khi có đề nghị. 

Đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương và 

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 khẩn trương thực hiện các nội dung 

trên.Kết quả thực hiện các nội dung trên đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà 

và Hạt Kiểm lâm Lạc Dương gửi báo cáo về Chi cục Kiểm lâm thông qua địa chỉ 

Email:ttpckiemlam@gmail.comtrước ngày 10/01/2021để Chi cục tổng hợp báo 

cáo cấp trên theo quy định. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá 

trình thực hiện các nội dung trên của các đơn vị, đồng thời tổng hợp báo cáo, 

kịp thời tham mưu lãnh đạo Chi cục chỉ đạo theo quy định./. 
 

(Kèm theo văn bản số 2368/UBND-VP ngày 30/12/2020 

của UBND huyện Lạc Dương) 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Phó GĐ Sở phụ trách LN (b/c);  

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

 
 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Lê Đình Việt 
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