
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số:  73 /KL-XDLL 

V/v triển khai các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên. 

Lâm Đồng,  ngày 03 tháng 02  năm 2021. 

                         

                        Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn; 

- Các đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; 

- Các Hạt Kiểm lâm cấp huyện.  

                                                                             

       Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Chi cục Kiểm lâm sao gửi các Phòng 

chuyên môn, các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực 

thuộc: 

1. Công văn số 655/UBND-NC ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng, về việc thi hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 19/12/2020 của Bộ 

Công an. 

2. Công văn số 674/UBND-NC ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng, về việc thi hành Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ 

Công an. 

3. Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020. 

4. Công văn số 210/SYT-NVY ngày 28/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm 

Đồng, về việc phối hợp tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu bia. 

5. Công văn số 105/SNN-VP ngày 25/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, về việc thực hiện văn hóa công sở năm 2021. 

6. Thông báo số 04/TB-SNN ngày 29/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, thông báo nội dung thi đau năm 2021 do Lãnh đạo Sở phát động tại Hội 

nghị CBCC Cơ quan văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT ngày 22/01/2021. 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội Kiểm 

lâm cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc triển khai đến các công 

chức, người lao động để biết và thực hiện nội dung công văn nên trên. 

 (Các công văn nêu trên được gửi vào hộp thư công vụ của đơn vị)./. 

 

Nơi nhận:                                                                            P.CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;         

- Lãnh đạo CCKL;     

- Lưu: VT, XDLL.                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                            Lê Đình Việt  
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