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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp  

tại cuộc họp Chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  
 

 

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 

Hữu Tháp đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc các 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, Thủ trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc 

dụng và các phòng, ban chuyên môn liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình 

triển khai các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng và ý kiến phát biểu của các đại 

biểu tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến kết luận 

như sau: 

I. Về công tác tổ chức phiên họp định kỳ trong lĩnh vực lâm nghiệp: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện việc tổ chức các phiên họp định kỳ trong lĩnh vực lâm 

nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3326/UBND-NNTN 

ngày 06 tháng 10 năm 2022; trong đó lưu ý: Việc tổ chức các phiên họp sẽ do Ban 

Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thực hiện, sau mỗi phiên 

họp có thông báo kết luận, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kết quả tổ chức 

thực hiện. Các phiên họp cần có chủ đề rõ ràng, chuẩn bị nội dung và tài liệu chu 

đáo để thảo luận và thống nhất giải pháp thực hiện (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn căn cứ tình hình thực tế lựa chọn và đề xuất chủ đề, thành phần mời dự 

để các phiên họp đạt hiệu quả). 

- Chi cục Kiểm lâm (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng tỉnh) tham mưu Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh bổ sung Kế hoạch, Chương trình công tác thực hiện các nhiệm 

vụ trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có nội dung tổ chức các phiên họp định kỳ 

và công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của một 

số đơn vị, địa phương trọng điểm; hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. 
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II. Một số nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới: 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, các Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ nhiệm vụ, chức 

năng tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng(1), đồng thời 

tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu trồng rừng, trồng dược liệu năm 

2022 đã được phân công, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc quyết tâm thực 

hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Kết quả hoàn 

thành chỉ tiêu là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của người đứng đầu và tổ chức đó. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu về trồng rừng, dược liệu, xác định rõ các đơn vị, địa phương không 

hoàn thành nhưng không có lý do chính đáng (nếu có) báo cáo và đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy rừng đến người dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp 

về quản lý, bảo vệ rừng; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất nương rẫy trên địa 

bàn, cấm các hoạt động đốt dọn nương rẫy vào các thời kỳ cao điểm trong mùa 

khô; tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 

tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy và 

chữa cháy rừng và các văn bản pháp luật liên quan. 

3. Tăng cường triển khai công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, tổ chức tuần 

tra, kiểm tra, truy quét đột xuất và thường xuyên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 

                                           
1 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 02 

tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy “thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 

tỉnh”, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển lâm 

nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 89/TB-VP ngày 07 

tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2022; Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo... 
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lý dứt điểm các vụ vi phạm, không để tồn đọng gắn với công tác tuyên truyền, 

nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời nâng cao tính răn đe 

trong cộng đồng (bao gồm: Các vụ việc xử lý hành chính và các vụ án hình sự). 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm và thi hành 

biện pháp khắc phục hậu quả của đương sự, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền 

cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; xử lý tài sản tịch thu theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Đối với các vụ phá rừng trái pháp luật: Thực hiện nghiêm túc việc trồng 

rừng khắc phục hậu quả đối với các vụ vi phạm xác định được đương sự hay 

không xác định được đương sự (buộc trồng lại rừng, áp dụng các biện pháp lâm 

sinh theo quy định tại Điều 45 Luật Lâm nghiệp và bằng nguồn vốn xã hội hoá, hỗ 

trợ nguồn cây giống để thực hiện việc trồng rừng khắc phục hậu quả trên diện tích 

bị phá). 

4. Các đơn vị chủ rừng tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, kết nối 

thông tin với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị 

đóng chân trên địa bàn để nhận được sự hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tổ 

chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, đất rừng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp thuộc phạm vi diện tích 

được giao; tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp cụ thể để triển khai công tác quản 

lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời báo cáo đánh giá tình hình 

quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ngọc Hồi, 

Sa Thầy báo cáo kết quả công tác bàn giao diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp 

xã đang quản lý theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh(2), báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan:  

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, 

truy quét, triệt phá các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp, phòng chống cháy, 

chữa cháy rừng; xử lý tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định. 

                                           
2 Giao diện tích rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý (chưa có kế hoạch giao rừng, cho thuê 

rừng) cho các chủ rừng là các Ban Quản lý rừng và các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp để quản lý bảo vệ. 



4 

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong 

công tác trồng rừng, chăm sóc và quản lý, bảo vệ thành rừng; tổ chức kiểm tra, 

đánh giá diện tích đã trồng rừng, đối với diện tích có tỷ lệ cây sống thấp có biện 

pháp trồng dặm nhằm đảm bảo về mật độ theo thiết kế kỹ thuật, khả năng sinh 

trưởng phát triển của rừng trồng.  

7. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc việc 

đánh giá, xem xét và xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý nghiêm 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn bản số 2500/UBND-NNTN ngày 02 tháng 8 năm 2022. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh-Nguyễn Hữu Tháp (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

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

- Các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; 

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: PCVP-Nguyễn Đăng  Trình; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH. NTT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trình 
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