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  QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án “ Tăng cường công tác quản lý 

bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi 

phục và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2025, 

định hướng đến năm 2030”. 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Căn cứ quyết định số 1559/QĐ-KL ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng, thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. 

Căn cứ văn bản số 7386/UBND-KL ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc xây dựng kế hoạch để thực hiện Đề án tăng cường công tác quản 

lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi 

phục và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2025, định 

hướng đến năm 2030 (Đề án). 

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng kế hoạch để thực hiện 

Đề án, gồm các ông, bà có tên sau:   

1. Ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng, Tổ trưởng chỉ đạo chung; 

2. Ông Lê Đình Việt, Phó Chi cục trưởng, Tổ phó trực tiếp chỉ đạo thực 

hiện xây dựng kế hoạch. 

3. Ông Đỗ Văn Vui, Trưởng phòng Sử dụng và PTR, Tổ phó chủ trì xây 

dựng và thực hiện kế hoạch; 

4. Bà Hoàng Công Hoài Nam, Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo 

tồn thiên nhiên, Tổ viên thư ký của Tổ; 

5. Ông Nguyễn Tài Tú, Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế, Tổ viên; 

6. Ông Nguyễn Thế Thạch, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Tổ viên; 

7. Ông Nguyễn Hoàng Hà, Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 1, Tổ 

viên; 

8. Ông Phạm Bá Niên, Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 2, Tổ viên; 



2 

 

 

9. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm của 10 huyện và 

02 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, Tổ viên,  

Trong quá trình thực hiện, tùy theo từng thời điểm, diễn biến của công 

việc, các Trưởng phòng ủy quyền hoặc phân công cán bộ của phòng tham gia để 

đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác:  

- Khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai, thực hiện quyết 

liệt Đề án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá 

rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, gửi lấy ý kiến của 

các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. 

- Sau khi xây dựng xong kế hoạch (đã tổng hợp  ý kiến của các sở, ban, 

ngành, địa phương, đơn vị liên quan) , báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình 

UBND tỉnh (trước ngày 25/9/2020) xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện 

Đề án. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Trưởng các phòng: Sử dụng và Phát triển rừng; Quản lý bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Thanh tra pháp chế; Hành chính tổng hợp; Đội 

Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1, số 2. Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm trực 

thuộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận: :                                                                        CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như Điều 1;  

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐ (LN); 

- Lưu: VT, XDLL.                                                                         

                                                                                                  Nguyễn Khang Thiên 
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