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 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm Đức Trọng; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1; 

  

Xét nội dung báo cáo nhanh ngày 28/01/2021 của Hạt Kiểm lâm Đức 

Trọng về tình hình vi phạm tàng trữ lâm sản trái pháp luật xảy ra tại thôn Ma Am, 

xã Đà Loan; Tại thời điểm phát hiện khối lượng gỗ cất giữ tại 02 vị trí chưa xác 

định được chủ sở hữu, cụ thể: 

Vị trí số 1: Tại khuôn viên khu vực chăn nuôi heo của gia đình ông Lệ (vợ 

và bà Nguyễn Thị Hiền) thuộc thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng phát 

hiện có 339 hộp, phách gỗ xẻ các lọa như: Cà chí, Căm xe, Dầu, Bằng lăng, Gụ 

lau và gỗ tạp, với tổng khối lượng 39,570 m
3
; toàn bộ số lâm sản đều nằm ở trên 

mặt đất và trên 04 phương tiện, Tại hiện trường có một nhóm đối tượng (07 

người) và 04 phương tiện 02 xe tải có mui mang BKS 86C-101.02, 81C-111.05 

và 02 xe cải tiến độ chế. 

Vị trí số 2: Tại bãi đất trống thôn Ma Am xã Đà Loan phát hiện 01 vụ tàng 

trữ lâm sản trái pháp luật với tổng khối lượng 5,357 m
3
 chủng loại gỗ gồm: Cà 

chí, Dầu, Bằng lăng, Cẩm xe và gỗ tạp (vị trí phát hiện cách vị trí số 1 khoảng 01 

km). 

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đức Trọng và Đội Kiểm lâm cơ 

động& PCCCR số 1 thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Hạt Kiểm lâm Đức Trọng: 

 - Tiếp tục cũng cố hồ sơ, phối hợp vớiCơ quan cảnh sát điều tra – Công an 

huyện vàcác cơ quan chức năng liên quan của huyện Đức Trọng, huyện Bắc Bình 

và huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận và các đơn vị chủ rừng giáp ranh khẩn 

trương điều tra, xác minh hiện trường khai thác số lâm sản cất giữ nêu trên điều 

tra, truy tìm và làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm về hành vitàng trữ, 

mua bán, cất giữ lâm sản trái pháp luật theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng triển khai kế hoạch kiểm tra truy quét chống chặt phá rừng, kịp 

thời ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên 
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địa bàn vùng giáp ranh giữa huyện Đức Trọng với huyện Bắc Bình và huyện Tuy 

Phong tỉnh Bình Thuận. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

lâm nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng, Ban lâm nghiệp xã, thường xuyên tuần 

tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài 

nguyên rừng từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài 

nguyên rừngtrên địa bàn quản lý. 
 

2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1: 

 Giao cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn huyện Đức Trọng thường xuyên 

bám sát, theo dõi địa bàn để nắm bắt thông tin các khu vực rừng có nguy cơ bị 

phá, lấn chiếm, khai thác… kip̣ thời đề xuất triển khai viêc̣ ki ểm tra, phát hiện và 

ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, cử lực lượng tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm 

Đức Trọng trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ các nôị dung chỉ đaọ trên khi có yêu cầu. 

 Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng và Đội trưởng Đội 

Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1triển khai thực hiện các nội dung trên. 

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

trình thực hiện các nội dung trên của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Sở Nông nghiệp & PTNN (b/c); 

- GĐ, PGĐLN sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản) 
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