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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, Quyết định số 

1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 
án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi 

hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Ngày 31/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 

Quyết định số 5475/QĐ-BNN-TCLN về phê duyệt Dự án "Trang bị ghi âm, ghi 
hình có âm thanh trong điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm, Kiểm ngư theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự". 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc ghi âm, 
ghi hình có âm thanh trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm 

theo quy định của pháp luật. 

2. Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong hoạt động điều tra hình sự của cơ 

quan Kiểm lâm ở địa phương, trang bị các thiết bị ghi âm, ghi hình có âm 
thanh trong hoạt động về điều tra hình sự và xử lý vi phạm hành chính cho 

phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Trước mắt cần ưu tiên trang bị tại các 
Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt 

Kiểm lâm rừng phòng hộ để thực hiện hoạt động điều tra hình sự trong lĩnh 
vực lâm nghiệp. 

 3. Người đứng đầu Kiểm lâm các cấp khi thực hiện hoạt động điều tra 
hình sự và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp chịu trách nhiệm 

quản lý trang thiết bị, tính bảo mật, lưu trữ tài liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh 
theo quy định của pháp luật. 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Bộ trưởng (báo cáo); 

 - Vụ Pháp chế; Thanh tra; 

 - Tổng cục Lâm nghiệp; 

 - Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố; 

 - Lưu VT, TCLN.                                                                       
 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

Hà Công Tuấn 
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