
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: 92 /KL-XDLL 

V/v rà soát, đề xuất phê bình 

đối với các địa phương cấp xã, 

đơn vị chủ rừng để xảy ra vi 

phạm nghiêm trọng về quản lý, 

bảo vệ rừng trong năm 2020. 

Lâm Đồng,  ngày  19  tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các Hạt Kiểm lâm trực thuộc. 

 

Thực hiện Văn bản số 964/UBND-LN ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc rà soát, đề xuất phê bình đối với các địa phương cấp xã, đơn 

vị chủ rừng thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, mất rừng nghiêm trọng, phức 

tạp trong năm 2020; ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT,  

Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt Kiểm lâm phối hợp với địa phương, 

đơn vị liên quan rà soát tình hình vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng 

trong năm 2020 trên địa bàn huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; báo cáo Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê bình 

đối với các địa phương cấp xã, đơn vị chủ rừng để xảy ra vi phạm phá rừng, mất 

rừng nghiêm trọng, gây thiệt hại tài nguyên rừng trong năm 2020.  

Yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm khẩn trương triển khai thực hiện và 

gửi kết quả rà soát, báo cáo về Chi cục Kiểm lâm trước 14 giờ ngày 24/02/2021 

để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. 

(Gửi kèm theo Văn bản số 964/UBND-LN ngày 09/02/2021 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng)./. 

 

Nơi nhận:                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng TCCB Sở;       

- Lãnh đạo CCKL;  

- Lưu: VT, XDLL.                                                         

                                                  

                                                                                                   Nguyễn Khang Thiên                                               
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