
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 
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V/v khẩn trương điều tra, xử lý 

nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại 

Phường 4, th nh phố Đ  Lạt. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Đ  Lạt; 

- Hạt Kiểm lâm Đ  Lạt; 

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa 

cháy rừng số 01. 

 

 Ngày 07/01/2023, Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng 

số 01 (Đội KLCĐ & PCCCR số 01) thuộc Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, 

phát hiện vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 157A lâm phần do Ban quản 

rừng Lâm Viên (Ban QLR Lâm Viên) quản lý, thuộc địa danh hành chính 

Phường 4, thành phố Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; diện tích thiệt hại 153m
2
; lâm sản 

thiệt hại 2,873m
3
; tại thời điểm kiểm tra chưa xác định được đối tượng vi phạm; 

thời điểm vi phạm khoảng tối ngày 05/01/2023. 

Qua xem xét nội dung vụ vi phạm, xét thấy mức độ thiệt hại về diện tích và 

lâm sản chưa nghiêm trọng; tuy nhiên, đối tượng vi phạm xem thường pháp luật; 

Chi cục Kiểm lâm có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị UBND thành phố Đ  Lạt 

- Chỉ đạo Công an thành phố Đ  Lạt, các đơn vị chức năng phối hợp Hạt 

Kiểm lâm Đ  Lạt, Ban QLR Lâm Viên, UBND Phường 4 đấu tranh, truy tìm đối 

tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. 

- Chỉ đạo Ban QLR Lâm Viên khẩn trương tổ chức trồng lại rừng trên diện 

tích rừng bị phá nêu trên, kiên quyết không để đối tượng vi phạm canh tác sử 

dụng diện tích đất do phá rừng trái pháp luật; đồng thời, chỉ đạo cán bộ tiểu khu 

nghiêm túc rút kinh nghiệm do để xảy ra phá rừng mà không kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn. 

2. Yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đ  Lạt 

- Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến vụ phá rừng tại khoảnh 4, tiểu khu 157A do 

Đội KLCĐ & PCCCR số 01 bàn giao; phối hợp với các đơn vị chức năng, Ban 

QLR Lâm Viên và UBND Phường 4 điều tra, truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên trách 

bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng, UBND các cấp và lực lượng nhận khoán thường 

xuyên tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại 



2 

 

đến tài nguyên rừng ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại 

đến tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý. 

3. Giao Đội KLCĐ & PCCCR số 01 

Chỉ đạo công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn thành phố Đ  Lạt thường 

xuyên bám sát, theo dõi địa b n để nắm bắt thông tin các khu vực rừng có nguy 

cơ bị phá, lấn chiếm, khai thác kịp thời đề xuất các biện pháp hữu hiệu triển 

khai việc kiểm tra, phát hiện v  ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm; đồng thời, 

tham gia phối hợp với  ạt Kiểm lâm Đ  Lạt trong việc thực hiện các nội dung 

chỉ đạo trên khi c  yêu cầu    

Nơi nhận:          KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như trên; PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

- Sở NN&PTNT (thay b/c); 

- Lưu: VT, Đ1  

 

 

 Võ Thanh Sơn 
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