
TỔNG CUC̣ LÂM NGHIÊP̣ 

CUC̣ KIỂM LÂM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KL-ĐT 

V/v cấp phát Sổ tay hướng dẫn xử 

lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp 

Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2020      
 

   

Kính gửi:  

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; 

- Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV. 

 

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp; có sự hỗ trợ của Dự án phòng, chống buôn 

bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã tại Việt Nam (Dự án USS); 

Cục Kiểm lâm xây dựng cuốn “Sổ tay hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực Lâm nghiệp” (sau đây viết tắt là Sổ tay). Sổ tay là tài liệu chuyên ngành 

với nội dung hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật và những điểm cần lưu 

ý trong kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp. 

Sổ tay được Cục Kiểm lâm (thông qua Dự án USS) cấp phát miễn phí cho 

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, các Vườn quốc gia trực 

thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV. Số lượng Sổ 

tay cấp, phát cho các đơn vị chi tiết tại Phụ lục đính kèm (bản điện tử được đăng 

tải trên trang thông tin điện tử www. kiemlam.org.vn). 

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; các Vườn 

quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV 

tiếp nhận và cấp phát cho các đơn vị, cá nhân trực thuộc để sử dụng, tham khảo 

trong hoạt động cũng như trong tuyên truyền vận động đấu tranh, phòng chống vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

Sổ tay được biên soạn, xuất bản lần đầu nên chắc chắn không tránh khỏi 

những hạn chế nhất định; Cục Kiểm lâm mong muốn nhận được sự tham gia, đóng 

góp ý kiến của các đơn vị để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian tới./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Dự án USS (để phối hợp); 

- Lưu: VT, ĐT (5 bản).  

 

KT. CUC̣ TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
Đỗ Trọng Kim 
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