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Lâm Đồng, ngày    14     tháng 01 năm 2021 
V/v báo cáo kết quả thực hiện các 

nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Văn bản số 8252/UBND-LN 

ngày 17/12/2019. 

         Kính gửi: Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm a, mục 3 Văn bản số 8252/UBND-

LN ngày 17/12/2019 về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến giao rừng cho 

cộng đồng dân cư quản lý, đến nay Chi cục Kiểm lâm vẫn chưa nhận được báo cáo 

của các địa phương gửi về để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo. Chi cục 

Kiểm lâm đề nghị Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn 

trương tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau: 

1. Kết quả thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi diện tích đất, rừng đã 

giao cho các cộng đồng, công tác bàn giao cho chủ rừng nhà nước quản lý, công tác 

chỉ đạo các đơn vị chủ rừng xây dựng kế hoạch, tổ chức giải tỏa, khôi phục rừng; 

Tình hình thực hiện việc giải tỏa, khôi phục lại rừng của các chủ rừng nhà nước và 

hiện trạng hiện nay đối với diện tích rừng giao cho các Cộng đồng sau khi thu hồi 

(đối với huyện Di Linh, Bảo Lâm). 

2. Công tác chỉ đạo, hỗ trợ 03 cộng đồng (Cộng đồng: thôn 6-xã Liêng S’roonh 

– huyện Đam Rông, thôn Phú An – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng, thôn Ka La Tơng 

Gu – xã Bảo Thuận – huyện Di Linh) trong việc xây dựng phương án quản lý rừng 

bền vững đối với diện tích được giao. 

3. Kết quả xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các 

sai phạm xảy ra đối với các Cộng đồng bị thu hồi (tại huyện Di Linh: Cộng đồng dân 

cư thôn Đạ Hồng – xã Gia Bắc, Cộng đồng dân cư 06 thôn – xã Sơn Điền; tại huyện 

Bảo Lâm: Cộng đồng dân cư thôn 1, 2, 4 – xã Lộc Nam, Cộng đồng dân cư thôn 2 – 

xã Lộc Bảo, Cộng đồng dân cư thôn 3 – xã Lộc Bảo).  

Đề nghị các Hạt Kiểm lâm tổng hợp báo cáo bằng văn bản và các tài liệu liên 

quan ((Báo cáo kết quả thực hiện của UBND huyện; văn bản chỉ đạo điều hành, phân 

công đơn vị tham mưu thực hiện,…) về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 20/01/2021. 

Đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: qlbvrkiemlam@gmai.com, để tổng hợp, tham 

mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

(Chi tiết các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 8252/UBND-LN ngày 17/12/2019 

của UBND tỉnh) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, QLR. 

 

     P.CHI CỤC TRƯỞNG 

 

                                                                                       Lê Đình Việt 
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