
SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CUC̣ KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số:  85  /KL-HCTH Lâm Đồng, ngày 05 tháng 02 năm 2021 

V/v thực hiện nghiêm việc triển khai 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông gắn với phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19 trong dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa 

bàn tỉnh. 

 

 

Kính gởi:  

    - Các phòng chuyên môn nghiệp vụ; 

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

    - Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số 762/UBND-VX3 ngày 

02/02/2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; văn bản số 794/UBND-GT ngày 03/02/2021 V/v thực hiện nghiêm việc 

triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các phòng chuyên  môn nghiệp vụ; 02 Đội Kiểm lâm 

cơ động & PCCCR và Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các nội dụng chỉ đạo của Chi cục trưởng tại văn bản số 

69/KL-HCTH ngày 01/02/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của bộ Y tế (Khẩu trang – 

Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). 

2. Chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện hành 

động “Đã uống rượu, bia – không lái xe” gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, đồng thời vận 

động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện. 

3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện và dập tắt 

cháy rừng; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm 

nghiệp. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:       CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;           

- Lưu VT, HCTH.  

 

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Khang Thiên  
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