
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH BẮC KẠN 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Số:              /TB-CCKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
        Bắc Kạn, ngày         tháng 01 năm 2022  

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các cá nhân vi phạm hành chính  

trong lĩnh vực lâm nghiệp quý IV năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; 

- Hạt Kiểm lâm VQG Ba Bể. 

 

 Qua tổng hợp, theo dõi của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn trong quý IV 

năm 2021 các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm đã ban hành, tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân các cấp ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 78 cá nhân vi phạm. 

 Để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng; tạo thuận 

lợi trong việc tra cứu thông tin của các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực lâm 

nghiệp đảm bảo xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Bắc Kạn thông báo danh sách các cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực lâm nghiệp đã bị xử phạt trong quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

(Có danh sánh kèm theo) 

 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, 

phối hợp./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc CCKL; 

- Phòng HC-TH (đăng trên công TTĐT); 

Gửi bản giấy: 

- Công an tỉnh; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- Hạt KL VQG Ba Bể; 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đoàn Tú 
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