
 
 

Ngày 20/01/2021 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng nhận được Đơn Kêu 

cứu hộ rừng của nhân dân thôn 5, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. 

Đơn có nội dung: “tại thôn 5, xã Gia Lâm, Lâm Hà có 2 người tên Tùng và 

Hiếu đã có hành vi như sau: 

- Thay đổi hiện trạng. 

- Hủy hoại môi trường làm ngập lụt dân cư bên dưới mùa mưa rào vừa qua. 

- Tàn phá hủy hoại rừng tự nhiên. 

- Bán hàng chục ngàn xe đất thuộc tài nguyên quốc gia. 

- Lấn chiếm đất rừng dự kiến phân lô”. 

Ngày 22/01/2021 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hạt 

Kiểm lâm huyện Lâm Hà, UBND xã Gia Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm 

Hà tiến hành kiểm tra ghi nhận tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 274, lâm phần do Ban 

Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, thuộc địa giới hành chính thôn 5, xã Gia 

Lâm, huyện Lâm Hà, kết quả như sau: 

- Diện tích san, ủi, rà mở đường: 2.079 m
2
 (chiều dài 495 m) thuộc địa giới 

hành chính thôn 5, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, trong đó: 

+ Diện tích đất trong quy hoạch lâm nghiệp: 594 m
2
. (dài 198 m, rộng 3m) 

lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. 

+ Diện tích đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 1.485 m
2
 (dài 297 m, rộng 

5m). 

- Diện tích lấn chiếm đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp (đã trồng cây cà 

phê): 33.780 m
2
 (3,378 ha) tọa độ trung tâm X: 565277; Y: 1304891 thuộc lô d, 

khoảnh 3, tiểu khu 274 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. 

- Diện tích bị san, đào, múc đất Lâm nghiệp là 1.186 m
2
 (0,1186 ha) tại vị 

trí có tọa độ trung tâm X: 565569; Y:1305038 thuộc lô d, khoảnh 3, tiểu khu 274 

lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.  

Ngoài ra còn ghi nhận tại một phần vị trí san, rà ủi đường đã lấn vào đường 

mương thoát nước của người dân. 

Không phát hiện có hành vi: “Tàn phá hủy hoại rừng tự nhiên; lấn chiếm 

đất rừng dự kiến phân lô” như Đơn Kêu cứu hộ rừng nêu. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

         Số: 53 /KL-TTPC 
V/v đề nghị kiểm tra, xử lý tình 

trạng san ủi, lấn chiếm đất lâm 

nghiệp tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 

274 xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. 

           Lâm Đồng, ngày 28  tháng 01 năm 2021 

            Kính gửi:    Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà. 

 



 
 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên Chi cục Kiểm lâm giao Hạt Kiểm lâm huyện 

Lâm Hà thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm 

Hà, UBND xã Gia Lâm và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm tra rừng trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi 

phạm Luật Lâm nghiệp, lập hồ sơ xử lý (nếu phát hiện có vi phạm) theo quy 

định. 

2. Tham mưu UBND huyện Lâm Hà chỉ đạo: 

2.1. Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà chủ trì phối hợp với UBND xã 

Gia Lâm, cán bộ Kiểm lâm địa bàn:  

- Tiến hành lập Biên bản vi phạm đối với hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp 

đã trồng cây cà phê tại các vị trí đã nêu trên và hành vi san ủi mở đường trên đất 

lâm nghiệp chuyển cấp thẩm quyền xử lý theo quy định; lập hồ sơ, kế hoạch giải 

tỏa trồng lại rừng trong mùa mưa năm 2021 theo quy định. 

- Phối hợp Kiểm lâm địa bàn, UBND xã (Ban LN xã) lập kế hoạch cho lực 

lượng nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn 

quản lý để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm 

nghiệp trên lâm phần quản lý. 

2.2. UBND xã Gia Lâm: 

- Tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý hành vi san, ủi, múc, mở đường (làm 

thay đổi hiện trạng đất) trên đất nông nghiệp trái phép để xử lý theo quy định 

pháp luật 

- Chỉ đạo Ban Lâm nghiệp phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, 

Kiểm lâm địa bàn kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm đối với các đối tượng tác động, san 

ủi, múc đất trên phần đất lâm nghiệp do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý và hành vi 

lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trồng cây cà phê tại các vị trí đã nêu trên để 

xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Kết quả thực hiện yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà báo cáo Chi cục 

Kiểm lâm trước ngày 05/02/2021 và theo địa chỉ Email: ttpckiemlam@gmail.com 

để tổng hợp báo cáo và trả lời cho người dân thôn 5, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà.  

Nhận được văn bản này đề nghị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà  

khẩn trương triển khai thực hiện.  

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp 

báo cáo theo quy định./. 

           

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐ (LN); 

- Thanh tra Sở NN&PTNT; 

- Ban QLRPH Lâm Hà; 

- UBND xã Gia Lâm - huyện Lâm Hà; 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

 

    CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

              Nguyễn Khang Thiên  
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