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SỞ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PTNT TỈNH KON TUM 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:       /KH-CCKL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày     tháng       năm         

KẾ HOẠCH 
Phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo  

Thông báo số 419/TB-TU ngày 27-01-2022 của Tỉnh ủy 

 

- Thực hiện Văn bản số 415/SNN-TCCB ngày 22/02/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, 

khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 419-TB/TU, ngày 27/1/2022 của 

Tỉnh ủy Kon Tum.  

 - Chi cục Kiểm lâm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Lãnh, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp tuc̣ phát huy những ưu điểm, đồng 

thời có kế hoạch cụ thể khắc phục hạn chế, khuyết điểm nêu tại Thông báo số 

419-TB/TU ngày 27-01-2022 của Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 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” đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Việc khắc phục khuyết điểm phải tiến hành nghiêm túc; có kế hoạch cụ 

thể để lãnh, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

 1. Phát huy ưu điểm  

1.1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ 

thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch 

số 34-KH/TU, ngày 05-5/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, 

ngày 12-01-2017 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” đến toàn thể cán 

bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị trực thuộc và người dân trên 

địa bàn có lâm phần quản lý nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

1.2. Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh cụ thể 

hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 
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- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực 

thuộc theo chức năng nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

1.3. Sắp xếp, điều động, hoán đổi vị trí công tác, địa bàn quản lý của đội 

ngũ công chức để kiện toàn lực lượng, tổ chức bộ máy, phát huy vai trò, trách 

nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt 

động công vụ của công chức và đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua hằng năm. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

1.4. Tham mưu rà soát, kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên 

ngành công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng các cấp; tham mưu công tác 

đối ngoại, hợp tác bảo vệ rừng tại khu vực biên giới với Sở Nông lâm tỉnh 

Attapư (Lào). 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

1.5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp với các cơ quan, lực 

lượng có liên quan trong việc điều tra, xác minh các vụ án trong lĩnh vực lâm 

nghiệp; triển khai các giải pháp để xóa bỏ các điểm nóng; thường xuyên kiểm 

tra, giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thanh tra - Pháp chế chủ trì phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

1.6. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện các chỉ tiêu 

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/9/2020 Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ 

XVI giao về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển dược liệu. Tiếp tục huy động các 

nguồn vốn trong và ngoài nước hỗ trợ cho công tác trồng rừng và trồng dược 

liệu trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Sử dụng và Phát triển rừng chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2. Khắc phục khuyết điểm, hạn chế 

2.1. Đối với nội dung:“Việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng còn lúng túng, 

có nội dung hiệu quả chưa cao. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa 
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bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, 

ngăn chặn hành vi phá rừng làm nương rẫy chưa hiệu quả”. 

Giải pháp khắc phục: 

- Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng thành Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch, Phương án cụ thể của ngành, lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

+ Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực 

thuộc theo chức năng nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

- Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để 

nâng cao hiệu quả, nhận thức đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phát 

động phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi 

phạm pháp luật về lâm nghiệp; phát hiện nhân rộng các mô hình, những tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác quản lý 

bảo vệ và phát triển rừng; chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy 

rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động, nâng cao ý thức trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là công tác bám dân, bám địa 

bàn, bám rừng; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm 

nghiệp. 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án giao rừng, cho thuê rừng, trồng 

dược liệu dưới tán rừng; dự án có chuyển mục đích rừng dụng rừng, tránh 

trường hợp các đối tượng trà trộn phá rừng trái pháp luật.  

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Sử dụng và Phát triển rừng chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Rà soát, xác định các khu vực thường xảy ra các hành vi vi phạm Luật 

Lâm nghiệp; tăng cường phối hợp lực lượng với các đơn vị, địa phương tổ chức 

tuần tra, truy quét chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng; xử lý 

kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm, không để tồn đọng, nhằm đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật đồng thời nâng cao tính răn đe trong cộng đồng.  

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Thanh tra - Pháp chế chủ trì phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 
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+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy và kịp thời trong chữa cháy rừng; 

chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ PCCCR; sẵn sàng tham gia chữa cháy, 

đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường công tác kiểm 

tra, đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2. Đối với nội dung: “Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đối với các đơn vị chủ rừng và 

các địa phương còn hạn chế”. 

Giải pháp khắc phục: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức để 

kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có thái độ 

buông lỏng, thiếu tinh thần trách nhiệm có hành vi bao che, tiếp tay cho các 

hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, đơn vị chủ rừng để kịp thời nắm 

bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết. 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Thanh tra - Pháp chế chủ trì phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

+ Thời gian thực hiện: Đột xuất, theo Kế hoạch. 

3. Đối với nội dung:“Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế”. 

Giải pháp khắc phục: 

- Tiếp tục ứng dụng các phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; 

phần mềm cảnh báo cháy rừng, mất rừng của Cục Kiểm lâm; theo dõi cấp dự 

báo cháy rừng hàng ngày trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm để 

quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Đẩy mạnh việc áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh 

vực như chọn tạo và nhân giống cây lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc tuần tra, kiểm tra rừng. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực 

thuộc theo chức năng nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

http://baodantoc.com.vn/tin-tuc-su-kien/nganh-lam-nghiep.html
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3. Các nội dung, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 

triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 05-5/2017 của Tỉnh ủy 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 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”; Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh 

về Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND 

ngày 12/01/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thông báo số 

89/TB-VP ngày 07/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp 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. 

- Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 06-

NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp 

bền vững; Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển 

lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về 

trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

- Rà soát, sắp xếp, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp 

với phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn để nâng cao hiệu quả 

trong công tác lãnh, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng. 

- Nâng cao hiêu quả công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm 

của đội ngũ công chức trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời vận động người dân 

hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, tố giác các hành 

vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

- Rà soát, xác định chính xác các điểm nóng, nắm chắc thông tin các đối 

tượng phá rừng, khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật để có kế 

hoạch phối hợp với các lực lượng ngăn chặn, xử lý dứt điểm ngay từ khi mới 

phát sinh. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng; giao rừng, cho thuê rừng, kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với các dự 

án có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 
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- Nghiên cứu tham mưu các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp để thu hút 

các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, trồng dược liệu, phát triển kinh tế lâm 

nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu 

tư phát triển kinh tế lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản; tham mưu 

điều chỉnh quy hoạch mạng lưới và tiến hành di dời các cơ sở chế biến lâm sản 

vào các khu, cụm công nghiệp theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc theo chức năng 

nhiệm vụ kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung được phân công 

tại Kế hoạch này.  

- Định kỳ hằng tháng (kết hợp với báo cáo tháng) hoặc đột xuất theo yêu 

cầu báo cáo kết quả thực hiện về Phòng QLBVR và BTTN để tổng hợp./.  
 

Nơi nhận:     

- Sở NN và PTNT (b/c); 

- Lãnh đạo CCKL (biết, chỉ đạo); 

- Các phòng chuyên môn (t/h); 

- Các đơn vị trực thuộc CCKL (t/h); 

- Lưu: VT, QLBVR&BTTN. 

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Tiến 
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