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Lâm Đồng, ngày28 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Hạt Kiểm lâm Lạc Dương. 
 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7144/UBND-LN ngày 

26/8/2020về việc khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ vận chuyển lâm sản trái 

pháp luật và tông xe ô tô của của Hạt Kiểm lâm Lạc Dương. Chi cục Kiểm lâm 

giao Hạt Kiểm lâm Lạc Dương thực hiện một số nội dung sau: 

 - Khẩn trương phối hợp vớiCơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện, 

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim vàcác cơ quan chức năng liên 

quan của huyện Lạc Dương điều tra, làm rõ hành vivận chuyển lâm sản và tông 

vào xe ô tô của lực lượng Kiểm lâm của đối tượng Trần Vũ Long cùng 02 đối 

tượng bỏ chạy và các đối tượng liên quan khác (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

lâm nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng trên địa bàn huyện. 

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

trách bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng, Ban lâm nghiệp xã, thị trấnthường xuyên 

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

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

nguyên rừngtrên địa bàn quản lý. 

Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương triển khai thực hiện 

các nội dung trên. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá 

trình thực hiện các nội dung trên của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy 

định./. 

(Gửi kèm văn bản số 7144/UBND-LN ngày 26/8/2020 

của UBND tỉnh Lâm Đồng) 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- GĐ Sở, PGĐLN (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản).  

                                                                                                        Nguyễn Khang Thiên 
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