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V/v công bố sáng kiến năm 2019  

được Hội đồng thi đua tỉnh Kon Tum 

công nhận đợt 1. 

Kon Tum, ngày      tháng     năm  

 

  Kính gửi:  

            - Hạt Kiểm lâm các huyện: ĐăkGlei, Ngọc Hồi; 

          - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2; 

          - Các phòng chuyên môn Chi cục Kiểm lâm. 

 

Ngày 12/3/2020, Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 

748/QĐ-HĐSK về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019. Quyết 

định này đã công nhận 23 sáng kiến cấp tỉnh, trong đó có 01 sáng kiến của Chi 

cục Kiểm lâm Kon Tum.   

 Nay, Chi cục Kiểm lâm công bố một số thông tin có liên quan đến sáng 

kiến để các đơn vị có liên quan biết, tiếp tục tham gia triển khai thực hiện. 

1. Tên sáng kiến: "Tăng cường hợp tác bảo vệ rừng tại khu vực biên giới 

thuộc tỉnh Kon Tum nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Attapeu 

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào". 

2. Nội dung sáng kiến: Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kon Tum, nước CHXHCN Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 

với Sở Nông Lâm tỉnh Attapeu, Nước CHDCND Lào về cơ chế hợp tác ngăn 

chặn tình hình vi phạm tại khu vực biên giới, đồng thời triển khai thực hiện. 

3. Bản chất sáng kiến: Tăng cường công tác phối hợp trong lĩnh vực quản lý 

bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Kon Tum nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Attapeu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào(1).  

 4. Tính mới, sự khác biệt của sáng kiến: Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum 

và Sở Nông lâm tỉnh Attapeu hợp tác và trao đổi thông tin trên tinh thần đoàn 

kết, hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cùng nhau giải quyết các 

vấn đề liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm 

sản trong khu vực biên giới nhằm góp phần giảm thiểu, hạn chế các vụ vi 

phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ, động vật hoang dã 

                                                           

(1) Theo Biên bản ghi nhớ hằng năm, hai bên thống nhất giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum và Thanh tra Lâm nghiệp tỉnh 

Attapeu tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ. 



dọc tuyến biên giới hai nước. Đồng thời phát triển mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống, lâu đời và bền chặt giữa hai tỉnh ngày càng sâu sắc và phát triển. 

Tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm 

vụ quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nhằm góp phần giảm thiểu vi phạm 

tại khu vực biên giới. 

 5. Kết quả thực hiện sáng kiến: Từ năm 2017 đến nay, lực lượng chức 

năng (Kiểm lâm Kon Tum và Thanh tra Lâm nghiệp tỉnh Attapeu) hai bên đã 

phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm tra tại khu vực biên giới. Bên cạnh đó, cơ 

quan chức năng hai huyện Ngọc Hồi, ĐăkGlei đã thực hiện nhiều cuộc tuyên 

truyền, tuần tra truy quét tại khu vực biên giới với tỉnh Attapeu-Lào(2). Từ khi 

tham mưu Sở Nông  nghiệp và PTNT triển khai thực hiện hợp tác với Sở Nông 

Lâm tỉnh Attapeu, Nước CHDCND Lào về cơ chế hợp tác ngăn chặn tình hình 

vi phạm tại khu vực biên giới hai, tình hình vi phạm tại các xã thuộc khu vực 

biên giới hai huyện ĐăkGlei và Ngọc Hồi giảm dần qua các năm, cụ thể: năm 

2018: 93 vụ, giảm 24 vụ so với năm 2017 (117 vụ); năm 2019: 57 vụ, giảm 36 

vụ so với cùng kỳ năm 2018 (93 vụ). Mặt khác, trong khuôn khổ Hội nghị 

thường niên hàng năm, hai bên đã tạo điều kiện cho nhau tham quan, học hỏi 

kinh nghiệm từ các mô hình quản lý bảo vệ rừng điển hình trên địa bàn của mỗi 

bên(3).  

 Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm dự kiến sẽ tham mưu Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện hợp tác với 

một số tỉnh biên giới của các nước bạn bạn Lào (tỉnh Se Kong), Cam Pu Chia 

(tỉnh Ratanakiri) về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp. 

 Trên đây là một số thông tin có liên quan đến sáng kiến của Chi cục Kiểm 

lâm được Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum công nhận đợt 1 năm 2019. Chi cục 

Kiểm lâm công bố để các đơn vị có liên quan biết và tiếp tục tham gia triển khai 

thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại 

khu vực biên giới tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang TTĐT CCKL (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLBVR&BTTN. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Võ Sỹ Chung 

 

                                                           
 (2) Hai bên đã phối hợp tổ chức được 04 cuộc tuần tra chung tại khu vực biên giới phát hiện và xử lý một số vụ vi phạm tại khu vực 

biên giới. Ngoài ra, phía tỉnh bạn Attapeu sử dụng đường tuần tra biên giới (đoạn đi qua địa phận tỉnh Kon Tum) thực hiện nhiều đợt tuần tra 

riêng lẻ (Theo Biên bản làm việc ngày 31/3/2017 giữa lãnh đạo tỉnh Kon Tum và lãnh đạo tỉnh Attapeu khi đi kiểm tra thực tế dọc theo địa bàn đường 

biên giới Việt Nam - Lào, tỉnh Kon Tum thống nhất tạo điều kiện cho tỉnh Attapeu sử dụng đường biên giới của tỉnh Kon Tum trong trường hợp có 

vấn đề phát sinh trong khu vực biên giới mà phía tỉnh Attapeu không thể tiếp cận được hiện trường);  các cơ quan chức năng phía Kon Tum đã tổ chức 

được 284 cuộc tuyên truyền;  gần 200 cuộc tuần tra, truy quét tại khu vực biên giới. 

 (3) Sở Nông lâm tỉnh Attapeu tham quan học hỏi kinh nghiệm công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 02 lần; Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tham quan, học hỏi kinh nghiệm QLBVR tại tỉnh Attapeu 01 lần. 
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