
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 26 /KL-TTPC 

V/v phối hợp điều tra, xử lý vụ 

phá rừng trái pháp luật tại các tiểu 

khu 316A, 316B, thị trấn D’ran, 

huyện Đơn Dương. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa 

cháy rừng số 01; 

- Phòng Thanh tra pháp chế. 

 

Thực hiện Văn bản số 164/UBND-LN ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp 

luật tại tiểu khu 316A, 316B, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương; Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm lâm giao Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01 

(Đội KLCĐ&PCCCR số 01); Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện một số nội dung 

sau:  

1. Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR số 01 cử công chức Kiểm lâm phụ trách 

địa bàn huyện Lạc Dương tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đơn Dương và các 

cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện Đơn Dương trong việc 

điều tra, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy 

định; đồng thời, chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin các trọng điểm xảy ra vi 

phạm thuộc địa bàn quản lý để tổ chức kiểm tra, truy quét hoặc tham mưu Chi cục 

Kiểm lâm ban hành các kế hoạch tuần tra, kiểm tra, truy quét thường xuyên hoặc 

đột xuất nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, không 

để phát sinh các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn quản lý. 

2. Giao Phòng Thanh tra pháp chế tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình diễn 

biến quá trình xử lý vụ vi phạm nêu trên; đồng thời, hỗ trợ hướng dẫn Hạt Kiểm 

lâm Đơn Dương trong quá trình xử lý vụ vi phạm khi có đề nghị. 

Yêu cầu Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR số 01, Trưởng phòng Thanh tra 

pháp chế triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC. 

 

 

 

   Vũ Đình Cường 
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