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CHI CUC̣ KIỂM LÂM 
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hiện năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT 

           

Thực hiện văn bản số 7347/UBND-LN ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc rà soát lại một số hạng mục công trình thuộc dự án Nâng cao 

năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2016-2020 (thực hiện năm 2020), 

Chi cục Kiểm lâm báo cáo như sau: 

1. Kiểm tra, rà soát hạng mục rà sửa đường phục vụ PCCCR: 

Qua rà soát, kiểm tra thực tế lại 134,089km đường rà sửa phục vụ PCCCR 

năm 2020, hiện có: 

- 80,747 km đường tại các đơn vị chủ rừng: Công ty TNHH MTV LN Bảo 

Thuận, Đơn Dương; Ban QLRPH Tà Nung, Lâm Viên, Đại Ninh, Đa Nhim, Đ’ran 

các đường hầu hết cắt ngang qua rừng trồng, tại vùng giáp ranh của chủ rừng; 

hiện trạng đường be hiện nay hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc, lồi lõm 

ổ trâu, ổ gà, có những vị trí lầy thụt khiến cho các phương tiện thô sơ và cơ giới lưu 

thông khó khăn, chiều sâu ổ gà khoảng từ 30-50cm, cần thiết phải thực hiện rà sửa 

để phục vụ cho công tác PCCCR , đồng thời thực hiện công tác tuần tra, quản lý 

bảo vệ rừng của lực lượng bảo vệ rừng của địa phương. 

- 53,342 km đường rà sửa ở các đơn vị còn lại, hiện trạng cũng đã xuống 

cấp, lồi lõm, lầy thụt gây khó khăn, hạn chế cho phương tiện thô sơ và cơ giới lưu 

thông. 

Qua rà soát, Chi cục Kiểm lâm kiến nghị phải rà sửa đối với 80,747 km 

đường bị hư hỏng nghiêm trọng nêu trên để phục vụ cho công tác PCCCR trong 

mùa khô. Nếu được, Chi cục Kiểm lâm kiến nghị Sở Nông nghiệp & PTNT đề xuất 

UBND tỉnh cho phép được rà sửa hết 134,089km đường nêu trên, không chỉ thực 

hiện công tác PCCCR, đồng thời cũng để thuận tiện thực hiện công tác tuần tra, 

quản lý bảo vệ rừng của lực lượng bảo vệ rừng của địa phương.  

2. Rà soát, điều chỉnh đầu tư các hạng mục, công trình khác: 

- Rà soát các hạng mục theo Quyết định 711: 

Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, 

đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã triển khai hoàn thành 100% hầu hết các hạng mục, 

chỉ còn lại các hạng mục mua sắm xe ô tô (thực hiện 5%); rà sửa đường be  cũ 

phục vụ PCCCR (thực hiện 30%) và làm băng trắng cản lửa (0%), diễn tập 



PCCCR cấp tỉnh (60%), cấp huyện (50%), xây dựng trạm BVR&PCCCR (92%), 

xây dựng chốt BVR&PCCCR (58%). 

Hạng mục mua sắm xe ô tô không triển khai thực hiện theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh; các hạng mục xây dựng trạm, chốt BVR&PCCCR qua rà soát các địa 

phương đã thực hiện xây dựng từ các nguồn vốn khác, không còn nhu cầu xây 

dựng; hạng mục diễn tập trong năm đã đề xuất thực hiện 06 cuộc, do đó đơn vị 

không đề xuất thực hiện. 

- Ngoài ra, rà soát các hạng mục được phép thực hiện từ nguồn vốn sự 

nghiệp theo Thông tư số 21/2017/TT-BNN-PTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 

16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, không có hoạt động phù hợp trong 

năm để thực hiện. 

Kính báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                               CHI CUC̣ TRƯỞNG  
- Như trên;         

- Lưu VT, HCTH.           

 

                                                                                    

                                                                        

                                                                                      Nguyễn Khang Thiên 
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