
      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số: 1448 /TB-SNN                         Quảng Trị, ngày  11 tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn tại phiên làm việc với Ban quản lý  

rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 

 

 

Ngày 29/7/2020 đồng chí Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì phiên làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - 

Đakrông (BQL). Tham dự làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó giám 

đốc Sở, đại diện Lãnh đạo các phòng Kế hoạch- tài chính, Tổ chức - Hành chính 

Sở; Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các phòng chuyên môn liên quan của Chi cục và 

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Lao 

Bảo (phụ trách địa bàn xã Tân Thành). Về phía Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng 

Hóa-Đakrông có: Giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ và Lãnh đạo các 

Trạm Quản lý, bảo vệ rừng của BQL. 

Sau khi cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế hiện trường, tại cuộc họp đã 

nghe Giám đốc BQL báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng 

(BVR) và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; ý kiến phát biểu của các 

thành viên trong đoàn và cán bộ viên chức của BQL; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe kết luận: 

Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa–Đakrông là đơn vị sự nghiệp được 

giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn 15 xã thuộc 02 huyện 

Hướng Hóa, Đakrông với tổng diện tích 23.242,98ha, trong đó đất có rừng 

17.082,46ha; rừng tự nhiên 12.779,42ha, rừng trồng 4.303,04ha, đất trồng và đất 

khác 6.160,52ha. Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được 

cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai; Chủ động xây dựng Phương 

án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2029 và Phương án PCCCR đã được phê 

duyệt để tổ chức thực hiện, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành các Trạm 

BVR tăng cường công tác quản lý, BVR trên lâm phần được giao; phối hợp với 

chính quyền cấp xã, Hạt kiểm lâm, KLĐB 02 huyện đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp đối với người dân các xã có rừng, chủ 

rừng liền kề nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Trong công 

tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, BQL đã  chỉ đạo các Trạm BVR 

trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra BVR, tổ chức chốt chặn các vùng 

trọng điểm về cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng được phân công phụ trách nên 

đã hạn chế tình trạng khai thác, lấn chiếm rừng trái phép. Từ đầu năm đến nay trên 

lâm phần giao BQL bảo vệ không xảy ra vụ cháy rừng nào; số vụ phá rừng, xâm 

lấn đất rừng phòng hộ giảm đáng kể so với năm trước.  



Tuy nhiên, trong thời gian trở lại đây, nhu cầu đất canh tác phát triển sản xuất 

lớn, gỗ rừng trồng có giá trị ngày càng cao, có nhiều dự án về năng lượng điện gió, 

thủy điện triển khai tại địa bàn huyện Hướng Hóa, Đakrông... dẫn đến tình trạng 

xâm lấn rừng, đất rừng phòng hộ để trồng rừng, canh tác nương rẫy, lợi dụng việc 

mở đường để thực hiện các dự án điện gió, tỉa thưa nuôi dưỡng rừng để khai thác 

rừng trái phép... gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị trên 

phạm vi lâm phần được giao. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành trong thực 

hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo BQL vẫn còn những hạn chế nhất định, còn thiếu kịp 

thời, đạt hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác 

BVR của lực lượng nhận khoán BVR thiếu thường xuyên, hoạt động chưa hiệu 

quả; việc phối hợp tổ chức khai thác tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng theo Quyết 

định của UBND tỉnh còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng lợi dụng khai thác cây 

rừng tự nhiên trái phép tại tiểu khu 675TH thuộc xã Tân Thành và 675A thuộc xã 

Hướng Linh của BQL nhưng chưa được phát hiện và báo cáo kịp thời.  

Để tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong thời gian đến; Giám đốc Sở nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu:  

1. Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông. 

- Tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 2378/QĐ-

UBND ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh và tổ chức quản lý, bảo vệ rừng theo 

phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2029 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. Hàng năm, cần cập 

nhật, điều chỉnh nội dung phương án phù hợp với thực tiễn về đất đai và nhiệm vụ. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động, đặc biệt là lực 

lượng khoán bảo vệ rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

chế làm việc của đơn vị và Bản cam kết trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng của Giám đốc BQL với các Trạm và các Tổ khoán Bảo vệ rừng.   

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng và kinh 

phí từ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (886) và các nguồn 

vốn được bố trí để làm tốt công tác quản lý BVR. Tiến hành tổ chức rà soát, đánh 

giá lại từng địa bàn về công tác giao khoán BVR để tổ chức hoạt động có hiệu quả. 

Có phương án bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên phục hồi nằm gần các diện tích 

nương rẫy của dân. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí về Chi cục 

Kiểm lâm để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở theo quy định. 

- Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, 

Kiểm lâm huyện; có phương án cụ thể, phù hợp cho từng địa bàn để thực hiện tốt 

công tác PCCCR, phát hiện sớm các vụ cháy rừng, kịp thời huy động lực lượng, 

phương tiện tham gia chữa cháy rừng, hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra.  

- Xác định những “điểm nóng” về công tác quản lý, BVR để có phương án xử 

lý dứt điểm, không để tồn động kéo dài; Tăng cường quản lý bảo vệ rừng hiệu quả 



đối với những khu vực có chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng để thực hiện các 

dự án về năng lượng trên phạm vi ranh giới được giao. 

- Chủ động rà soát hiện trạng rừng của BQL, phối hợp với chính quyền địa 

phương đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bóc tách diện tích nương rẫy cũ, thổ 

cư, đất canh tác lâu đời của người dân ra khỏi ranh giới, đảm bảo sau rà soát hiện 

trạng rừng phải phù hợp giữa thực địa và bản đồ; tổ chức bàn giao cho chính quyền 

địa phương sau khi có chủ trương của UBND tỉnh.  

- Hoàn thiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự 

và tài chính giai đoạn 2021 - 2023 để trình Sở Nông nghiệp, Sở Tài chính thẩm 

định và trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý 4 năm 2020. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các dự án triển khai trong 

phạm vi lâm phần quản lý của BQL theo đúng quy định, chủ động triển khai các 

giải pháp, các phương án quản lý bảo vệ rừng trong tình hình mới; kịp thời báo cáo 

với Sở Nông nghiệp và PTNT những vấn đề phát sinh, khó khăn trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Qua vụ việc để đối tượng lợi dụng khai thác trái phép cây rừng tự nhiên tại 

tiểu khu 675TH và 675A, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là Giám đốc BQL, 

tập thể Lãnh đạo Ban và các phòng liên quan, trong đó Trạm BVR Hướng Phùng 

chịu trách nhiệm chính. Yêu cầu Ban quản lý tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm, đề xuất phương án xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, giải quyết. 

2. Đối với Chi cục Kiểm lâm, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa thực hiện một 

số nội dung sau: 

- Chủ trì phối hợp với BQL và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác 

minh đối tượng có hành vi khai thác trái phép cây rừng tự nhiên tại 02 tiểu khu 

trên, tiến hành lập hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp BQL tiếp tục rà soát tại các tiểu khu rừng còn lại để kiểm tra tình 

trạng khai thác cây rừng tự nhiên trái phép nằm trong vùng tỉa thưa rừng trồng của 

BQL, xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm (nếu có), tổng hợp 

kết quả báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa, Trạm Kiểm lâm khu vực Lao Bảo và kiểm lâm phụ 

trách địa bàn báo cáo giải trình việc khai thác cây rừng tự nhiên trái phép tại 02 tiểu 

khu trên; Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất 

phương án xử lý theo thẩm quyền quản lý cán bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Giao Chi cục Kiểm lâm đôn đốc thực hiện, xác định trách nhiệm của các bên 

liên quan, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/8/2020 để 

xem xét chỉ đạo. 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính Sở: 

- Phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông tiếp tục rà 

soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các Phòng, Trạm và bố trí cán bộ theo đúng 

vị trí việc làm đã được phê duyệt; 



- Đề xuất tăng cường, điều động bố trí cán bộ có sức khỏe, tâm huyết, nhiệt 

tình, có năng lực để thực hiện nhiệm vụ tại các Trạm Quản lý, Bảo vệ rừng trực 

thuộc. 

Giao phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài 

chính đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận này. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT tại phiên làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - 

Đakrông. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn 

vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 

- GĐ, các Phó GĐ Sở;                                           TRƯỞNG PHÒNG TC-HC 
- Phòng KHTC; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- BQLRPH Hướng Hóa - Đakrông; 

- Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa; 

- Lưu: VT, TCHC.        

 

 

                                                                                             Hoàng Thanh 


		2020-08-11T08:36:21+0700
	Việt Nam
	Hoàng Thanh<hoangthanh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-11T08:37:12+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




