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

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

Số: 554/SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  03  tháng 4  năm 2020 

V/v tăng cường công tác QLBVR, PCCCR  

 

Kính gửi:  

- Các Ban quản lý RPH: LVS Bến Hải, Thạch Hãn, 

Hướng Hóa - Đakrông; 

- Các Ban quản lý Khu BTTN: Đakrông và Bắc Hướng Hóa; 

- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Bến Hải, 

Đường 9 và Triệu Hải. 

 

Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương cùng 

với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự 

cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của các chủ rừng, nên công tác quản lý rừng 

nói chung, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nói riêng đã đạt được nhiều kết quả 

đáng ghi nhận như: Giữ ổn định và nâng cao độ che phủ rừng, nâng cao chất 

lượng rừng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân miền núi, 

vùng sâu, vùng xa nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn 

những tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Xu hướng thoái hóa đa dạng sinh học do 

tình trạng phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp vẫn còn xảy ra; kinh tế phát triển, dân 

số tăng cao tạo áp lực về đất ở, đất sản xuất không tránh khỏi tình trạng xâm lấn 

rừng; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầu tư cho các Ban quản lý rừng còn thiếu và yếu, 

chính sách bảo vệ rừng còn chưa tương xứng với mục tiêu và nhiệm vụ. 

Để tiếp tục khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

đang ngày càng ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp, nắng hạn kéo dài, nguy cơ 

cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức độ cao; Các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác ngày càng nhiều; tình trạng xâm canh, xâm lấn 

rừng vẫn đang diễn ra, Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc, 

các Doanh nghiệp nhà nước trên lĩnh vực lâm nghiệp (chủ rừng) nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả: Luật Lâm nghiệp và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật; 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; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính 

phủ; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; Kết 

luận số 9799/TB-BNN-VP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 

về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và cho thuê môi 

trường rừng đặc dụng, phòng hộ; Công văn số 994/UBND-NN ngày 13/3/2020 của 



UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy 

rừng… và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của cơ quan cấp trên. 

2. Triển khai ngay công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về QLBVR& 

PCCCR đến cộng đồng dân cư; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác 

BVR&PCCCR với các xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; triển khai thực hiện các 

công trình PCCCR theo kế hoạch; kiểm tra, hướng dẫn người dân xử lý thực bì 

trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động của các đối tượng mang nguồn lửa vào rừng gây ra cháy rừng; bố trí lực 

lượng bảo vệ rừng trực PCCCR; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các 

cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; xây 

dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phần quản lý; sẵn sàng huy 

động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng 

xảy ra, đặc biệt cần chủ động xây dựng phương án PCCCR phù hợp trong đợt cao 

điểm phòng chống dịch Covid-19. 

3. Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, bảo vệ rừng trên phạm vi 

ranh giới được giao quản lý; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác 

BVR&PCCCR với các xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tăng cường công tác 

quản lý, giám sát các dự án thực hiện trong ranh giới của đơn vị quản lý; tích cực 

phối hợp với các chủ đầu tư khảo sát, đánh giá hiện trạng đất và rừng trong lâm 

phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó lưu ý không 

chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên, hạn chế thấp nhất việc chuyển đổi diện tích 

đất có rừng trồng phòng hộ, đặc dụng; Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để các dự 

án triển khai trong ranh giới khi chưa có đầy đủ thủ tục, quyết định chuyển mục 

đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế, quyết định khai thác tận dụng đối với 

diện tích rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách của cấp có thẩm quyền. 

4. Khẩn trương hoàn thành công tác xử lý tài sản trên đất (rừng), bàn giao 

đất về địa phương quản lý sử dụng đối với diện tích đất rừng phòng hộ ít xung 

yếu quy hoạch sang phát triển rừng sản xuất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

các phương án chi tiết để sớm cấp đất cho nhân dân sản xuất, giảm áp lực vào 

rừng và hạn chế xâm canh, xâm lấn rừng. 

5. Phối hợp tích cực với Trung tâm điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Trong đó, tập trung rà soát toàn diện diện 

tích đất, xác định chính xác hiện trạng đất/rừng trên phạm vi ranh giới được giao 

quản lý, trong đó xác định cụ thể diện tích, đối tượng quy hoạch, thời gian sử 

dụng do người dân canh tác nương rẫy, xâm canh hoặc cấp trùng giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất để đề xuất giải pháp bóc tách hoặc thu hồi đối với những 

diện tích đó. Báo cáo Lãnh đạo Sở trước 20/4/2020. 

6. Ngoài các nhiệm vụ chung đã nêu ở trên, yêu cầu tập trung vào một số 

nhiệm vụ sau: 

6.1. Đối với các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng: 



- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định chính xác 

ranh giới trên bản đồ, thực địa và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng 

kế hoạch đề xuất với cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí để cơ bản hoàn 

thành việc cắm mốc giới lâm phận trong năm 2020 để phục vụ công tác quản lý 

rừng, theo dõi, thống kê, kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng theo lô. Xử lý nghiêm 

những trường hợp sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ không đúng mục đích, 

giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; 

- Chủ động tham mưu xây dựng Đề án, Phương án, các giải pháp thúc đẩy 

tăng trưởng các dịch vụ môi trường rừng, Du lịch sinh thái bền vững phù hợp với 

tình hình thực tế của đơn vị và địa phương đúng quy định của pháp luật nhằm tạo 

nguồn thu ổn định để đầu tư lại cho công tác bảo vệ rừng và chủ trương tự chủ 

của các Ban quản lý rừng;  

- Thực hiện hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; Riêng các Ban quản lý Khu BTTN Đakrông và Bắc 

Hướng Hóa khẩn trương xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý 

rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 làm cơ sở thực hiện; 

- Chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 

viễn thám, tự động hóa vào công tác quản lý, bảo vệ rừng, giám sát đa dạng sinh 

học nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng; 

- Thường xuyên báo cáo cho Lãnh đạo sở những vấn đề phát sinh định kỳ 

hoặc đột xuất theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm về các hình vi vi phạm pháp 

luật xảy ra trên lâm phần quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo. 

6.2. Đối với các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: 

Kịp thời báo cáo kết quả xây dựng phương án sử dụng đất, diện tích đất dự 

kiến bàn giao về địa phương, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ 

trương cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước; báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp & 

PTNT trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; 

Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Kiểm lâm;  

- Lưu: VT, KHTC.                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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