
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: 08 /KL-QLR Lâm Đồng, ngày 04 tháng 01 năm 2023 

V/v kiểm tra, báo cáo thực trạng 

công tác quản lý, bảo vệ diện tích 

rừng, đất lâm nghiệp thuộc núi 

Đại Bình - tiểu khu 479B - xã Lộc 

Thành, huyện Bảo Lâm; tiểu khu 

478 xã Lộc Châu và tiểu khu 484 

xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc.  

 

Kính gửi:  

- Các hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và thành 

phố Bảo Lộc; 

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2; 

- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN. 

Qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân tại tiểu khu 479B - xã Lộc 

Thành, huyện Bảo Lâm (núi Đại Bình), công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm 

nghiệp đang diễn biến hết sức phức tạp; Chi cục Kiểm lâm giao Hạt trưởng hạt 

Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc thực hiện ngay một số nội 

dung sau: 

1. Khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 

các xã Lộc Thành, Lộc Châu, Đại Lào, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 

và chủ rừng kiểm tra toàn bộ diện tích rừng, đất lâm nghiệp tại khu vực núi Đại 

Bình (gồm: tiểu khu 479B - xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm; tiểu khu 478 - xã 

Lộc Châu và tiểu khu 484 - xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) về công tác quản lý 

bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp; trong đó tập trung một số nội dung: 

- Xác định rõ hiện trạng rừng thực tế còn lại đến thời điểm hiện nay (chia 

ra thành rừng tự nhiên, rừng trồng (vốn ngân sách), rừng trồng ngoài vốn ngân 

sách); đánh giá cụ thể nguyên nhân biến động rừng (nếu có) trên cơ sở so sánh 

với hiện trạng rừng đã được UBND huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc phê 

duyệt, công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2021; trong trường hợp có 

mất rừng thì kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy 

định. 

- Rà soát, xác định các hành vi vi phạm về đất đai (nếu có), như: lấn, 

chiếm đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất lâm nghiệp,…; 

trong trường hợp có vi phạm thì kiến nghị cấp có thẩm quyền lập hồ sơ xử lý 

theo quy định. 

- Ghi nhận khác (khoán chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường 

rừng,…); dữ liệu để kiểm tra rà soát, báo cáo là bản đồ số đính kèm văn bản này đã 
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được gửi vào hộp thư công vụ của các hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm 

(hklbaolam@lamdong.gov.vn) và thành phố Bảo Lộc (hklbaoloc@lamdong.gov.vn). 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 20/01/2023; 

đồng thời gửi báo cáo, bản đồ số kết quả rà soát về hộp thư công vụ: 

qlbvrkiemlam@gmail.com. 

2. Giao Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 phối hợp, hỗ trợ các hạt 

Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc trong quá trình kiểm tra, xác 

minh hiện trường; Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN đôn đốc, tổng hợp, 

tham mưu báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NNN&PTNT (b/c); 

- CCT, các Phó CCT; 

- Lưu: VT, QLR. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

                                                                                     Võ Thanh Sơn 
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