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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về điều tra, kiểm kê và 

theo dõi diễn biến rừng;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 

số 1341/SNN-KH ngày 23 tháng 5 năm 2022 và Công văn số 1389/SNN-CCLN 

ngày 27 tháng 5 năm 2022 về việc kết quả rà soát cập nhật bổ sung diễn biến 

rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2021 với các nội dung sau đây: 

1. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Kon Tum là 967.418,35 ha. 

2. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tính đến 

31 tháng 12 năm 2021 là 780.514,14 ha, trong đó: 

a) Diện tích đất có rừng là 610.612,54 ha, gồm có: 

- Rừng tự nhiên là 547.580,86 ha (Trong đó, rừng gỗ là 473.292,64 ha; 

rừng tre nứa là 21.689,21 ha và rừng hỗn giao gỗ và tre nứa là 52.599,01 ha). 

- Rừng trồng là 63.031,68 ha (Trong đó, rừng trồng cao su và đặc sản là 

40.221,63 ha và rừng trồng các loại cây lâm nghiệp khác là 22.810,05 ha). 

 b) Diện tích đất chưa có rừng là 169.901,6 ha (Trong đó, bao gồm cả 

14.122,42 ha đất đã trồng chưa thành rừng). 
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3. Độ che phủ rừng: Độ che phủ rừng trên toàn tỉnh Kon Tum tính đến 

31 tháng 12 năm 2021 đạt là 63,12%. 

(Chi tiết tại biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo) 

Điều 2. Kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

2021 là số liệu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng cấp quốc 

gia, phục vụ công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ theo 

quy định tại Điều 38, Điều 40 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, diện 

tích đất có rừng và đất lâm nghiệp, độ che phủ rừng trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện 

quản lý, theo dõi và cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo theo quy định. 

Điều 4. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Tổng cục Lâm nghiệp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; 

- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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