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Số:      /KH-CCKL                    Kon Tum, ngày         tháng      năm   
 

KẾ HOẠCH   

 Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 Căn cứ Quyết định 187/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum về Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến 2025 và đánh giá khí hậu tỉnh Kon Tum. 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Phiếu chuyển 334/PC-SNN ngày 23/3/2021, Chi cục Kiểm lâm xây dựng Kế 

hoạch hành đồng ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum cụ thể như sau: 

 I. Mục đích: 

 - Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm cho công chức, người 

lao động trong lực lượng kiểm lâm và toàn thể nhân dân trong hành động ứng phó 

biến đổi khí hậu để chủ động hơn trong việc ứng phó biến đổi khí hậu.  

 - Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, công tác phát triển 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên.  

 - Tổ chức triển khai phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả nhằm giảm thiểu 

thiệt hại do cháy rừng gây ra; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm 

Luật Lâm nghiệp hạn chế tối đa các tác động xâm hại đến tài nguyên rừng. 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng; ngăn chặn, 

hạn chế các hành vi gây tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, phát triển rừng theo hướng bền vững, tăng cường phòng tránh, giảm 

nhẹ thiên tai có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về biến đổi 

khí hậu.  

2. Mục tiêu cụ thể; 

- Về quản lý bảo vệ tài nguyên rừng: Quản lý và sử dụng tài nguyên rừng 

đúng theo quy hoạch, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên rừng; tăng cường 

công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn, đẩy lùi việc khai thác lâm sản, lấn chiếm đất 

rừng trái pháp luật; nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến rừng nhằm nâng cao 

chất lượng rừng. 

- Về phát triển rừng: Phát triển bền vững tài nguyên rừng; tăng độ che phủ 

rừng dự kiến đến năm 2025, nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh Kon Tum đạt 64%. 

- Về phòng cháy chữa cháy rừng: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo 

cháy rừng; chủ động phòng, chống cháy rừng nhằm giảm thiệt hại do cháy rừng 

gây ra.  

http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%99ng_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%99ng_trang-1.html
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III. Nội dung thực hiện: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho  

công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về ứng phó biến đổi khí 

hậu 

- Lồng ghép đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong các cuộc 

họp cơ quan và các cuộc tuyên truyền về bảo vệ rừng tại thôn, làng nhằm nâng 

cao sự hiểu biết và quan tâm của công chức, người lao động và người dân đối với 

tác động của biến đổi khí hậu, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

- Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên tuyền và thực hiện thường xuyên công 

tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Lâm nghiệp, Luật phòng 

cháy chữa cháy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học ...và các nội dung 

chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND các cấp các nội dung có liên 

quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, bảo tồn thiên 

nhiên, du lịch sinh thái, bảo vệ động vật rừng trong các cộng đồng dân cư sống 

gần rừng. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng nội dung tuyên 

truyền cụ thể, phù hợp tình hình thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền, lên án các hành vi sử dụng lãng phí tài 

nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

Đơn vị thực hiện: Phòng TCTT&XDLL và các đơn vị trực thuộc tổ chức 

thực hiện. Phòng TCTT&XDLL tổng hợp kết quả nội dung này của toàn tỉnh.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quản lý bảo vệ và phát 

triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên 

2.1. Thường xuyên bám sát địa bàn mình quản lý, kiểm tra, giám sát và xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp; kịp thời báo cáo Chi cục 

Kiểm lâm và các cơ quan quản lý nhà nước để chỉ đạo, phối hợp thực hiện; thực 

hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo 

vệ động vật hoang dã theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. 

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương 

hành chính trong lực lượng Kiểm lâm về công tác quản lý bảo vệ và phát triển 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên; kiểm tra, xử lý vi phạm 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp. 

 Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện; phòng 

TTPC tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.3.  Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến trong theo dõi diễn 

biến tài nguyên rừng, cảnh báo cháy rừng, tuần tra bảo vệ rừng,...; tham gia tích 

cực các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu đa dạng sinh học của các cơ quan 

khoa học trong nước và quốc tế. 
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Đơn vị thực hiện: Phòng QLBVR&BTTN và các đơn vị trực thuộc thực 

hiện; phòng QLBVR&BTTN tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.4. Tổ chức triển khai trồng rừng, phục hồi rừng; nâng cao năng suất, 

chất lượng rừng trồng thông qua việc lựa chọn giống cây trồng có năng suất, 

chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với điều kiện lập địa các 

tiểu vùng; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật lâm sinh tiên tiến trong trồng rừng, 

phục hồi rừng. 

Đơn vị thực hiện: Phòng SD&PTR và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành 

phố thực hiện; phòng SD&PTR tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.5. Tổ chức rà soát, nắm bắt để có biện pháp quản lý, theo dõi, xử lý các 

cá nhân, tổ chức phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 

xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.Tăng 

cường giám sát, kiểm tra trách nhiệm bảo vệ rừng của các chủ rừng; kiến nghị 

hình thức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng thiếu trách nhiệm để 

rừng bị phá, khai thác trái pháp luật và để xảy ra cháy rừng nhưng không phát 

hiện ngăn chặn xử lý kịp thời; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 

các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp vi phạm pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: Phòng TTPC và các đơn vị trực thuộc thực hiện; phòng 

TTPC tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Thực hiện các dự án, nhiệm vụ ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: 

3.1. Tăng cường năng lực công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các nội dung công việc cụ thể được 

thực hiện như sau:  

-  Phòng TCTT&XDLL: Hoàn thiện văn bản pháp quy và thể chế về Kiểm 

lâm; phối hợp với các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng 

cao nhận thức về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; chủ trì, phối hợp 

với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức đào tạo tập huấn công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cho lực lượng 

Kiểm lâm. Phòng TCTT&XDLL thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả nội dung 

này. 

- Phòng Hành chính tổng hợp: Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, 

chế độ tài chính trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; chủ 

trì, phối hợp với phòng QLBVR&BTTN, phòng TCTT&XDLL và các đơn vị 

trực thuộc tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. 

Phòng HCTH thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả nội dung này. 

- Phòng TTPC và các đơn vị trực thuộc: Tăng cường thực thi pháp luật 

trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên 

nhiên. Phòng TTPC thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả nội dung này. 
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- Phòng QLBVR&BTTN và các đơn vị trực thuộc: Tăng cường công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý 

tài nguyên rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Phòng QLBVR&BTTN thực 

hiện tổng hợp báo cáo kết quả nội dung này. 

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2030. 

Nguồn vốn dự kiến: Ngân sách nhà nước. 

3.2. Quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng: Trồng 

rừng, bảo vệ, phục hồi rừng. Nội dung công việc cụ thể:  

Phòng SD&PTR phối hợp, tham gia xây dựng Đề án tính toán, xác định 

lượng hấp thu và lưu giữ các-bon của cây rừng đối với diện tích 166.000 ha nằm 

ngoài lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng.  

Phòng SD&PTR tổng hợp kết quả thực hiện nội dung này. 

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026-2030. 

Nguồn vốn dự kiến: Hỗ trợ quốc tế và các nguồn khác. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

 Căn cứ Kế hoạch này, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

 - Các đơn vị trực thuộc: Xây dựng Kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình 

thực tế của địa bàn quản lý để triển khai thực hiện, Kế hoạch xây dựng gửi về Chi 

cục Kiểm lâm trước ngày 15/4/2021 để theo dõi; định kỳ hằng năm (trước ngày 

05/11), tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Chi cục Kiểm lâm tổng hợp.

 - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng CCKL: Định kỳ hằng 

năm (trước ngày 05/11) tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã phân 

công gửi về phòng QLBVR&BTTN tổng hợp. 

 - Giao phòng QLBVR&BTTN theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; định kỳ hằng năm (trước 10/11) tổng hợp, tham mưu báo cáo kết 

quả thực hiện gửi về Chi cục Thủy lợi tổng hợp. 

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 

- Sở NN & PTNT (b/c); 

- Lãnh đạo CCKL (biết, chỉ đạo); 

- Các đơn vị trực thuộc (t/hiện); 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (t/hiện);  

- Lưu: VT, QLBVR&BTTN. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
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