
 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:45  /KL-XDLL 

V/v triển khai các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên. 

Lâm Đồng,  ngày 21 tháng 01  năm 2021. 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn; 

- Các đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; 

- Các Hạt Kiểm lâm cấp huyện.  

                                                                             

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Chi cục Kiểm lâm sao gửi các 

Phòng chuyên môn, các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm 

trực thuộc: 

1. Công văn số 270/UBND-TD ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng, về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII. 

2. Công văn số 124-CV/BTCTU ngày 15/01/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy Lâm Đồng, về việc chấn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

3. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

4. Công văn số 350/UBND-NC ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng, vè việc thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

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

lâm cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc triển khai, thực hiện nội 

dung các công văn nên trên. 

 (Các công văn nêu trên được gửi vào hộp thư công vụ của đơn vị)./. 

 

Nơi nhận:                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;  

- Lãnh đạo CCKL;       

- Lưu: VT, XDLL. 

 

                                      

                                                                                                         Nguyễn Khang Thiên  
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