
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

CỤC KIỂM LÂM 

 

Số:         /KL-ĐT 
V/v đánh giá kết quả thực hiện và 

đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 35/2019/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

            

           Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 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 (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 35) có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2019 và thay thế Nghị định số 

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tạo điều 

kiện thuận lợi trong việc xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm hành chính về lâm 

nghiệp, giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm xảy ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, 

vướng mắc cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ngoài ra, hiện nay, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính đã được ban 

hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 trong đó có một số quy định mới. 

Do đó, Nghị định số 35 cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và thực tế áp dụng. 

 Để có căn cứ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi 

cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện Nghị định số 35 từ khi có hiệu lực đến nay, những khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi bổ sung (đề cương kèm theo). 

 Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo thực hiện và báo cáo kết quả về Cục Kiểm lâm (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội); bản điện tử gửi theo địa chỉ email: nguyenvan2609@gmail.com 

trước ngày 31/3/2021; thông tin liên hệ bà Nguyễn Thị Vân, điện thoại 

0982.454.970./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐT (70b). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

Đỗ Trọng Kim 
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