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CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số:  67/KL-XDLL 

V/v tiếp tục chấn chỉnh việc thực 

hiện các quy định trong thời gian 

làm việc. 

Lâm Đồng,  ngày  01   tháng 02  năm 2021 

 

               Kính gửi: Các phòng chuyên môn,  đơn vị trực thuộc. 

 

Trong thời gian vừa qua, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành nhiều văn bản 

nhằm đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công 

chức. Nhìn chung, các cán bộ, công chức (CBCC) đã nghiêm túc chấp hành chỉ 

đạo của lãnh đạo Chi cục. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại chậm được khắc 

phục, như tình trạng đi trễ, về sớm; chưa mặc trang phục theo đúng quy định của 

ngành, thái độ làm việc chưa đúng mực trong CBCC, vâñ còn tình traṇg ăn sáng, 

uống cà phê trong giờ làm viêc̣  chưa thể hiện tính trang nghiêm của công chức 

kiểm lâm khi thừa hành pháp luật; chế độ báo cáo chưa thực hiện kịp thời, đặc 

biệt là các vụ vi phạm trọng điểm …, gây ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả công 

việc.  

Trước tình hình trên, thưc̣ hiêṇ theo văn bản số 79/TTTCV ngày 

26/01/2021 của Sở Nội vụ về việc chấn chỉnh hoạt động công vụ ; Chi cục Kiểm 

lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn, thực hiện 

những nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, 

hiệu quả, đặc biệt là thực hiện tốt chủ đề năm 2014 “về nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.  

2. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt nhằm phổ biến, quán triệt đến 

toàn bộ công chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Chỉ 

thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

việc tăng cường, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; văn bản số 

34/UBND-TKCT ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng 

cường quản lý và tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện chế độ công vụ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức; văn bản số 409/KL-XDLL ngày 28/8/2020 và văn bản 

số 686/KL-XDLL ngày 14/12/2020 của Chi cuc̣ Kiểm lâm, về việc thực hiện các 

quy định trong thời gian làm việc, củng cố công tác chính trị và chuyên môn đối 

với công chức của các phòng chuyên môn , các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm 

lâm. 

3. Trong giờ hành chính nghiêm cấm lãnh đạo các phòng, đơn vị trực 

thuộc và CBCC rời khỏi vị trí làm việc mà không có lí do chính đáng, hoặc đi ăn 



sáng, uống cà phê; uống rượu bia, chất có cồn trong giờ làm việc và buổi trưa 

các ngày làm việc. Công chức Kiểm lâm phải chấp hành nghiêm túc các quy 

định, như mặc đồng phục, đeo cấp hiệu, phù hiệu khi làm nhiệm vụ. 

4. Chỉ đạo CBCC ghi chép đầy đủ tình hình công việc vào sổ công tác 

hoặc sổ nhật ký kiểm lâm địa bàn; khi được phân công trực cơ quan, trực trạm 

phải cập nhật đầy đủ mọi tình hình diễn biến trong ca trực vào sổ trực; CBCC 

khi được điều động chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ phép, phải lập biên bản bàn 

giao hồ sơ, tài liệu và công việc liên quan tại địa bàn cho công chức được 

chuyển đến. 

5. Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm phải kịp thời báo cáo các vụ phá rừng, 

khai thác rừng, lấn chiếm rừng trái phép, tình hình cháy rừng trọng điểm…, đặc 

biệt là các vụ vi phạm có dấu hiệu nghiêm trọng cho lãnh đạo Chi cục Kiểm 

lâm, UBND huyện, thành phố để kịp thời phối hợp, chỉ đạo. 

6. Thủ trưởng các đơn vị phải phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản 

cho các bộ phận, CBCC thuộc quyền, trừ trường hợp đột xuất; tăng cường công 

tác kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, chấn chỉnh lề lối làm 

việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của 

CBCC; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn tổ chức 

thực hiện nghiêm các nội dung trên. Nếu phòng, đơn vị nào để xảy ra vi phạm 

thì Thủ trưởng, tập thể, cá nhân có liên đới không được xem xét các danh hiệu 

thi đua trong năm và bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (báo cáo); 

- Lưu: VT, XDLL. 

 

 

 

 

                                                                             Nguyễn Khang Thiên  
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