
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: 19 /KL-TTPC 
V/v tổ chức phổ biến, nghiên cứu 

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT.  

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

  

Kính gửi:  

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt 

và Bảo Lộc; 

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa 

cháy rừng số 01, 02;  

- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn. 

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Nông nghiệp và PTNT) ban hành Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT quy 

định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Thông tư số 26/2022/TT-

BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2023. 

Để hạn chế các khó khăn, bất cập và vướng mắc trong quá trình áp dụng 

vào thực tiễn khi Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực; Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt trưởng các hạt Kiểm lâm; Trưởng phòng 

các phòng chuyên môn; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa 

cháy rừng số 01, số 02; Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh: 

- Phổ biến quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

thuộc đơn vị tập trung nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-

BNNPTNT, trong đó: tập trung đánh giá các tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn 

đang gặp phải mà nội dung Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT chưa được quy 

định; các nội dung quy định chưa rõ ràng, còn nhiều cách hiểu khác nhau trong 

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT và các phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư số 26/2022/TT-BNNPTNT. 

- Tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc nêu trên về Chi cục Kiểm 

lâm trước ngày 05/02/2023 để tổng hợp báo cáo Cục Kiểm lâm hoặc tham gia ý 

kiến khi Cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn triển khai Thông tư số 26/2022/TT-

BNNPTNT (nếu có) để được giải đáp. 

 Yêu cầu Hạt trưởng các hạt Kiểm lâm; Trưởng phòng các phòng chuyên 

môn; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01, 

số 02; Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nội 

dung trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (thay b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

  Vũ Đình Cường 
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