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THÔNG BÁO 

Về Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn 

huyện Côn Đảo năm 2023  

 

 

Căn cứ Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 

sản; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CCKL ngày 20/03/2023 của Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch số 03/KH-HKL ngày 

20/03/2023 của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo về kiểm tra, truy xuất 

nguồn gốc lâm sản trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2023. 

Nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc buôn bán, vận chuyển, 

tiêu thụ lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Côn Đảo. Hạt Kiểm lâm Vườn 

quốc gia Côn Đảo đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản 

năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Kế hoạch) và được Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-CCKL ngày 

20/03/2023.  

Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 28 của Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạt Kiểm lâm 

Vườn quốc gia Côn Đảo Thông báo rộng rãi, công khai Kế hoạch đến các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, phối hợp thực hiện. 

(Gửi kèm: Kế hoạch số 03/KH-HKL ngày 20/03/2023 của Hạt Kiểm lâm 

Vườn quốc gia Côn Đảo; Quyết định số 35/QĐ-CCKL ngày 20/03/2023 phê 

duyệt Kế hoạch về kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn huyện 

Côn Đảo năm 2023)./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh BR-VT (bc); 

- UBND huyện Côn Đảo (bc); 

- Công an huyện Côn Đảo; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Trưởng 09 Khu dân cư; 

- Tổ chức/cá nhân có hoạt động mua bán, chế 

biến lâm sản trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

- Giám đốc/Hạt trưởng (bc); 

- Lưu VT. 

KT. HẠT TRƯỞNG 

PHÓ HẠT TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hậu 
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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản năm 2023 

 trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 

Nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc buôn bán, vận chuyển, 

tiêu thụ lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Côn Đảo. Hạt Kiểm lâm Vườn 

quốc gia Côn Đảo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản 

năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo, gồm các nội dung sau: 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bằng 

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; 

- Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định 

việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên 

giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ 

và phòng, chống cháy rừng; 

- Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; 

- Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng chính phủ về tăng 

cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật 

hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm; 

- Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại các loài 

động vật hoang dã trái pháp luật; 

- Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nâng cao ý 

thức, trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt 
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động khai thác, vận chuyển, chế biến, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, 

cất giữ lâm sản và gây nuôi động vật rừng, đánh dấu mẫu vật, sản phẩm gỗ. 

- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi mua bán, vận chuyển, chế 

biến, kinh doanh trái pháp luật về lâm sản, các loài động vật hoang dã trên địa 

bàn Huyện. 

- Tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, sử dụng hợp lý tài 

nguyên rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển 

lâm sản, săn bắt động vật rừng trái pháp luật. 

2. Yêu cầu  

- Nắm vững hoạt động của các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua, bán, vận 

chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã trên địa 

bàn Huyện. Kiểm tra các tụ điểm giết mổ, săn, bắn, bẫy bắt nuôi nhốt động vật 

rừng trái phép. 

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm quả tang thì phải 

áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn cần thiết, lập hồ sở xử lý theo quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị tham gia tổ kiểm tra phải đảm bảo sự thống nhất, hỗ 

trợ lẫn nhau và thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung công việc đã được phân 

công. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Phạm vi kiểm tra 

Kế hoạch sẽ được triển khai thực hiện trên toàn địa bàn huyện Côn Đảo 

2. Đối tượng kiểm tra 

Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có hoạt 

động khai thác, vận chuyển, chế biến, sản xuất, mua bán, chuyển quyền sở hữu 

lâm sản, xuất khẩu, nhập khẩu, cất giữ lâm sản, nuôi động vật rừng, trồng thực 

vật rừng và đánh dấu mẫu vật. 

3. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra theo kế hoạch; 

- Kiểm tra đột xuất. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung kiểm tra 

a) Đối với khai thác lâm sản: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai 

thác lâm sản theo quy định tại Chương II Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (sau đây viết tắt 

là Thông tư 26) và lâm sản khai thác thực tế tại hiện trường. 
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b) Đối với vận chuyển lâm sản: Kiểm tra việc chấp hành quy định về hồ sơ 

lâm sản trong quá trình vận chuyển theo quy định tại Điều 18 Thông tư 26 và 

lâm sản trên phương tiện vận chuyển. 

c) Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh, cất giữ gỗ, lâm sản: Kiểm tra việc 

chấp hành quy định về hồ sơ lâm sản theo quy định tại Điều 20 Thông tư 26 và 

lâm sản hiện có tại cơ sở. 

d) Đối với cơ sở nuôi động vật rừng, động vật thuộc Phụ lục CITES; cơ sở 

trồng các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hoặc thực vật thuộc Phụ lục 

CITES: Kiểm tra việc chấp hành quy định về hồ sơ lâm sản theo quy định tại 

Điều 21 Thông tư 26 và động vật, thực vật đang nuôi, trồng tại cơ sở. 

đ) Đối với nơi cất giữ lâm sản: Kiểm tra hồ sơ lâm sản theo quy định tại 

Thông tư 26 và lâm sản hiện có. 

2. Thời gian kiểm tra 

a) Đối với các nội dung kiểm tra tại điểm a, b mục 1 phần IV 

Tổ chức kiểm tra thường xuyên. 

b) Đối với các nội dung kiểm tra tại điểm c, d, đ mục 1 phần IV 

 Định kỳ mỗi tháng kiểm tra 01 lần, trong khoảng thời gian từ ngày 05-10 

hàng tháng, thời gian cụ thể có trong Quyết định kiểm tra được Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm phê duyệt. Trường hợp kiểm tra đột xuất khi có một trong các căn cứ 

quy định tại điểm 1 Điều 29 Thông tư 26. 

3. Nguyên tắc kiểm tra 

- Hoạt động kiểm tra của Cơ quan Kiểm lâm do Tổ kiểm tra thực hiện khi 

có quyết định kiểm tra của người có thẩm quyền quy định tại Điều 30 Thông tư 

26, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất khi có căn cứ thông tin từ: Phương tiện 

thông tin đại chúng; từ đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc tin báo của tổ chức, cá 

nhân; từ đơn đề nghị xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân; từ phát hiện hoặc 

trường hợp phát hiện vi phạm quả tang của công chức Kiểm lâm quản lý địa bàn 

hoặc công chức Kiểm lâm được giao nhiệm vụ theo dõi, phát hiện vi phạm; từ 

văn bản chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; khi 

phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

- Hoạt động kiểm tra của Kiểm lâm phải đảm bảo kịp thời, khách quan, 

chính xác, đúng nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ quy định của pháp luật. 

- Hoạt động kiểm tra phải thực hiện đúng trình tự quy định tại Điều 31 

Thông tư này và phải lập Biên bản kiểm tra theo Mẫu số 16 hoặc Mẫu số 17 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26. 

4. Lực lượng tham gia Tổ kiểm tra 

Quá trình triển khai thực hiện phối hợp với cán bộ, chiến sỹ, công chức các 

cơ quan đơn vị tham gia kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản, như sau: 



4 

 

  

TT Địa bàn Số người/đợt 
Lực lượng tham gia 

Kiểm lâm Đơn vị phối hợp 

1 KV Trung tâm 05 03 02 

2 KV Cỏ Ống 04 02 02 

3 KV Bến Đầm 04 02 02 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Sau khi Chi cục Kiểm lâm phê duyệt Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc 

gia Côn Đảo có trách nhiệm: 

- Tổ chức phổ biến Kế hoạch đến các trạm Kiểm lâm địa bàn để thực hiện. 

Phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, 

đồng thời phân công cụ thể đầu mối thông tin liên lạc giữa các cơ quan nhằm 

phối hợp tốt, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Quán triệt đến công chức trong quá trình kiểm tra đảm bảo an toàn về 

người và tài sản. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, biên bản và các tài liệu có liên quan 

phục vụ hoạt động kiểm tra. Đảm bảo vũ khí, công cụ hỗ trợ trong quá trình thực 

hiện kế hoạch. 

- Lập biên bản kiểm tra lâm sản, hồ sơ vụ vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực lâm nghiệp (nếu có). 

2. Tổng hợp, báo cáo 

Hàng tháng, Hạt Kiểm lâm tổng hợp báo cáo Chi cục Kiểm lâm Tỉnh, 

UBND huyện Côn Đảo và các đơn vị phối hợp kết quả kiểm tra, truy xuất nguồn 

gốc lâm sản và đề xuất biện pháp thực hiện cho đợt kiểm tra tiếp theo. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản năm 2023 trên 

địa bàn huyện Côn Đảo./. 

Nơi nhận:                                                                                                                               
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh BR-VT; 

- UBND huyện Côn Đảo; 

- Giám đốc/Hạt trưởng (bc); 

- Các trạm Kiểm lâm;         

- Lưu: VT. 

KT. HẠT TRƯỞNG 

PHÓ HẠT TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hậu 

 

 

 




