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Số: 47/KL-XDLL 
V/v tổ chức trưc̣ và báo cáo 

tình hình trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu  2021. 
 

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

   Kính gửi:  

      - Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt; 

      - Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1, 2. 

 

Thưc̣ hiêṇ theo nôị dung Văn bản số 104/SNN-VP ngày 25/01/2021 của Sở Nông 

nghiêp̣ và PTNT tỉnh Lâm Đồ ng về viêc̣ tổ chức trưc̣ và báo cáo tình hình trong dip̣ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR 

số 1, 2 và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt triển khai thực hiện nghiêm 

các nhiệm vụ sau: 

1. Thông báo thời gian nghỉ  Tết Nguyên đán Tân Sửu  2021 cho toàn thể công chức 

trong đơn vi ̣ bắt đầu từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (tổng thời gian nghỉ là 07 

ngày) 

2. Quán triệt , triển khai thưc̣ hiêṇ Văn bản số 341/UBND-VX2 ngày 15/01/2021 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về viêc̣ tổ chức các hoaṭ đôṇg văn hóa , văn nghê ̣mừng , mừng Xuân 

Tân Sửu 2021 đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. 

3. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị dọn dẹp vệ sinh cơ quan 

sạch sẽ , treo cờ Tổ quốc , cờ Đảng  tại trụ sở cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021. 

4. Lâp̣ danh sách lañh đaọ , công chức trưc̣ taị cơ quan và taị các cuṃ Kiểm lâm điạ 

bàn gửi về Chi cục Kiểm lâm (thông qua Phòng Tổ chức Tuyên truyền và XDLL ) trước 

ngày 29/01/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. 

5. Báo cáo tình hình PCCCR và quản lý bảo vệ rừng trên từng địa bàn trong thời gian 

nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gửi về Chi cuc̣ Kiểm lâm (thông qua Phòng Thanh tra 

pháp chế ) trước 10 giờ ngày 15/02/2021 để tổng hợp báo c áo Sở Nông nghiệp và PTNT  

đúng theo thời gian quy điṇh. 

6. Giao Phòng Tổ chức Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng và Phòng Thanh tra pháp 

chế theo dõi, đôn đốc, tổng hơp̣ báo cáo theo quy điṇh . 

(Gửi kèm văn bản số 341/UBND-VX2 ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng và 

văn bản số 104/SNN-VP ngày 25/01/2021 của Sở NN&PTNT) 

Đề nghị Lãnh đạo Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1, 2 và Hạt Kiểm lâm các 

huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt nghiêm túc triển khai thực hiện./- 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (báo cáo); 

- Chi cuc̣ trưởng, Phó CCT; 

- Lưu: VT, XDLL. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đình Việt 
 


		2021-02-01T08:28:42+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-02-01T08:29:07+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




