
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  72 /KL-TTPC 

V/v triển khai công tác quản lý bảo vệ 

rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 

trước, trong và sau dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021.   

 Lâm Đồng, ngày    03  tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2; 

- Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà. 
 

Thực hiện văn bản số 708/UBND-LN ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc tăng cường thực hiện công tác QLBVR, PCCCR và quản lý cây 

đào, mai có nguồn gốc từ rừng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Để 

thực hiện tốt nội dung UBND tỉnh chỉ đạo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng yêu 

cầu các Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, 

số 2 và Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về 

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của 

Ban Bí thư; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát rừng rừng, quản 

lý lâm sản và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Chi cục Kiểm lâm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và 

PCCCR trên địa bàn. 

2. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-

BNNPTNT ngày 27/12/2019 quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Duy trì 

chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô 2020 – 2021 để kiểm soát chặt 

chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, giảm thiểu nguồn lửa; 

phát hiện kịp thời điểm cháy. Khi xảy ra cháy rừng phải kịp thời chỉ đạo và chỉ 

huy chữa cháy rừng để sớm dập tắt đám cháy; đồng thời, xác định thiệt hại do 

cháy rừng, nguyên nhân gây cháy rừng, đối tượng vi phạm để xác lập hồ sơ vi 

phạm xử lý theo quy định; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên 

quan trong việc để xảy ra cháy rừng để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo đúng quy 

định. Đối với các doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng không tổ chức lực lượng trực 

cháy, nếu để xảy ra cháy rừng ngoài việc xử lý theo quy định pháp luật, còn xem 

xét đề xuất thu hồi dự án.  

3. Tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa Kiểm lâm, Công an, Quân đội, 

đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan thực 

hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 
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rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, 

thường trực, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống 

cấp bách trong bảo vệ rừng và chữa cháy rừng.  

4. Rà soát, thống kê các khu vực trọng điểm về cháy rừng, phá rừng; tổ 

chức các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai 

thác, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật, kiểm tra, xử lý vi phạm tại 

các địa bàn trọng điểm, thời gian cao điểm, vụ việc phức tạp, báo cáo nhanh sự 

việc khi xảy ra phát sinh về Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát 

triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (thường trực Chi cục Kiểm lâm) để 

xem xét chỉ đạo. 

5. Phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở duy trì thường xuyên 

việc kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp 

luật, xác định đường dây, “đầu nậu” để có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn 

chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về Lâm nghiệp, 

có biện pháp đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, 

kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp 

tay cho các vi phạm. 

6. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 

hành nghiêm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; nghiêm cấm các 

hành vi chặt phá, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng trái pháp luật cây và cành đào, 

mai có nguồn gốc từ rừng tự nhiên; kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Nhận được văn bản này yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, 

thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 

1, số 2 và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà khẩn trương triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả về công tác quản lý bảo vệ rừng & PCCCR trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 về Chi cục Kiểm lâm trước 10h ngày 15/02/2021 

(mùng 04/01 âm lịch) theo hộp thư điện tử  ttpckiemlam@gmail.com  để tổng hợp 

báo cáo cấp trên theo quy định.  

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình diễn 

biến, kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Chi cục chỉ đạo./. 

(Gửi kèm văn bản số 708/UBND-LN  ngày 29/01/2021 

của UBND tỉnh Lâm Đồng) 
Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT (B/cáo); 

- GĐ, PGĐLN (B/cáo); 
- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm vùng IV; 

- Lưu: VT. TTPC (02 bản). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Việt 
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