
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:   98/KL-TTPC 

V/v tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng trên 

địa bàn tỉnh. 

 

Lâm Đồng, ngày 25 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; 

 - Các Phòng chuyên môn. 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 972/UBND-

LN ngày 17/02/2021 về việc tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp, 

lấn chiếm đất rừng; văn bản số 151/SNN-KH ngày 02/02/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc giải quyết, xử lý các ý kiến, kiến nghị của các Ban Hội 

Đồng nhân dân tỉnh. 

Chi cục Kiểm lâm giao Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và 

Bảo Lộc;các Phòng chuyên môn;02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các Hạt Kiểm lâm: 

- Tiếp tục tham mưu UBND cấp huyện thực hiện có hiệu quả Đề án Tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm 

đất rừng, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020 của UBND tỉnh) và Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 26/01/2021 

của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích rừng, đất 

rừng giao, thuê cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý các hành vi tác động gây ảnh hưởng đến rừng và đất lâm nghiệp 

theo quy định. 

- Song song với việc xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi vi 

phạm cần làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để 

xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp mà không 

kịp thời phát hiện để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. 

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình 

thức đến từng địa bàn dân cư, nhất là các hộ dân sống gần rừng theo từng đối 

tượng đảm bảo sát thực tế và hiệu quả; vận động quần chúng nhân dân tham gia 

tố giác những hoạt động của các đối tượng có những hành vi xâm hại tài nguyên 

rừng và đất rừng. 
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- Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng 

đối với đơn vị chủ rừng và địa phương cấp xã (nơi có rừng) để tham mưu đề 

xuất phê bình đối với các địa phương cấp xã, đơn vị chủ rừng để xảy ra vi phạm 

về quản lý, bảo vệ rừng nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài nguyền rừng theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 964/UBND-LN ngày 09/02/2021. 

2. Các Phòng chuyên môn: 

 a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Sử dụng và Phát triển rừng tham mưu thực 

hiện có hiệu quả Đề án Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn 

tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm 

Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh) và Kế hoạch 

số 599/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh phù hợp với tình hình tại 

địa phương. 

- Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp; 

kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp để mất rừng, phối hợp với các ngành chức 

năng tham mưu tính toán diện tích rừng bị phá, khối lượng lâm sản bị thiệt hại 

đề xuất xử lý theo quy định. Tiếp tục rà soát ký hợp đồng thuê rừng đối với các 

dự án ngoài ngân sách, đồng thời đôn đốc việc nộp tiền thuê rừng. 

 b) Phòng Thanh tra pháp chế: 

 Tiếp tục tham mưu cho cấp thẩm quyền trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý các 

điểm nóng về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; theo dõi đôn đốc, nắm bắt 

kết quả điều tra, xử lý đối với các vụ vi phạm nổi cộm tại các Hạt Kiểm lâm và 

02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR. 

 c) Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng: 

Chủ động phối hợp với các phòng, các Hạt Kiểm lâm để làm rõ trách 

nhiệm của tập thể, công chức kiểm lâm thiếu tinh thần trách nhiệm để rừng và 

đất rừng bị xâm hại nhưng không kịp thời phát hiện và ngăn chặn; tham mưu xử 

lý trách nhiệm theo đúng quy định. 

3. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2: 

Theo dõi, nắm bắt thông tin các trọng điểm xảy ra vi phạm thuộc địa bàn 

quản lý để chủ động tham mưu Chi cục Kiểm lâm ban hành các kế hoạch tuần 

tra, kiểm tra, truy quét (đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa các huyện trong tỉnh 

và khu vực giáp ranh với các tỉnh liền kề) nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ vi 

phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp; đồng thời chủ động tổ chức các đợt cao điểm 

kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng phá 

rừng, khai thác rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật để có 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài 

nguyên rừng và đất lâm nghiệp. 
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Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Hạt Kiểm lâm, các phòng chuyên môn và 

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2 nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm văn bản số 972/UBND-LN ngày 17/02/2021của UBND tỉnh 

Lâm Đồng; văn bản số 151/SNN-KH ngày 02/02/2021 của Sở NN&PTNT). 

 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Ông Phạm S – Trưởng BCĐ (b/c); 

- Sở NN&PTNT (b/c); 

- GĐ, PGĐ-LN (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

 

                                   

                                                                                        Nguyễn Khang Thiên  
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