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THÔNG BÁO 

 Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Phương,  

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại buổi làm việc 

 với Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 
 

 

Ngày 21/5/2020, đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã làm việc với Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông 

Thạch Hãn. Tham gia làm việc có Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở: Tổ chức – 

Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Giám 

đốc Trung tâm Điều tra QHTK Nông Lâm. Về phía đơn vị có Giám đốc, Phó 

giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ nghiệp vụ của Ban quản lý. 

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường, nghe Giám đốc Ban quản lý Rừng 

phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn báo cáo tình hình công tác quản lý bảo vệ 

rừng, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các 

thành viên trong đoàn, đồng chí PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương kết luận: 

1. Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn là một đơn vị được 

giao quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 2 huyện Triệu Phong, Hải 

Lăng và thị xã Quảng Trị. Trong thời gian qua, đơn vị đã tích cực, chủ động 

trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phối hợp hiệu quả, tranh thủ sự lãnh đạo của 

cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở và lực lượng quần chúng nhân 

dân, nên từ đầu năm đến nay trên lâm phần quản lý không để xảy ra tình trạng 

cháy rừng, xâm hại đến tài nguyên rừng phòng hộ. 

2. Đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về công tác 

quản lý bảo vệ rừng năm 2020, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống chữa cháy 

rừng, các tổ, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng, phân công trực, thường xuyên 

tuần tra kiểm soát rừng trên địa bàn được giao quản lý. Tổ chức hội nghị ký kết 

Quy chế phối kết hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR trên địa bàn quản 

lý với UBND các xã, các hạt kiểm lâm đóng trên địa bàn, các chủ rừng liền kề, 

các tổ chức liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng của BQL. Đã khẩn trương 

triển khai công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán và chuẩn bị hiện trường thực hiện 

các công trình lâm sinh và hạ tầng cơ sở phục vụ lâm sinh đảm bảo tiến độ theo 

kế hoạch được giao. 

3. Đã phối kết hợp có hiệu quả với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên 

truyền cho người dân về nội dung cơ bản Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn 

bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và PCCCR, để người dân hiểu tầm 

quan trọng của rừng phòng hộ, từ nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham gia 

quản lý, bảo vệ và PCCCR ngày càng được tốt hơn.  



2 

 

 

Những kết quả đạt được trên là quan trọng, tuy vậy qua kiểm tra nhận thấy: 

Trên địa bàn dân số càng ngày càng tăng, nhu cầu đất canh tác phát triển sản 

xuất ngày càng lớn, giá trị từ gỗ rừng trồng ngày càng cao, dẫn đến tình trạng 

lấn chiếm rừng, đất rừng phòng hộ để trồng rừng kinh tế vẫn còn xảy ra. Các 

hộ gia đình sinh sống ven rừng, người dân làm nghề rừng, đời sống vật chất 

còn khó khăn; hiện tượng dùng lửa không an toàn trong xử lý thực bì, đốt 

Ong lấy mật; một số công trình hạ tầng lâm sinh, trang thiết bị, công cụ phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng đã xuống cấp hoặc hư hỏng có nguy cơ ảnh 

hưởng trực tiếp đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Để giải quyết những tồn tại 

và khó khăn trên, yêu cầu Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch 

Hãn có biện pháp, giải pháp để tiếp tục triển khai công tác quản lý, bảo vệ 

rừng và PCCCR đạt hiệu quả cao, nhất là trong giai đoạn cao điểm của nắng, 

nóng hiện nay. 

4. Về những đề xuất, kiến nghị của đơn vị và một số nội dung công việc cần 

triển khai trong thời gian tới: 

4.1. Đối với Ban Quản lý RPH LVS Thạch Hãn:  

- Khẩn trương 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; Đề xuất bóc tách nhưng diện 

tích cấp chồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích người dân canh 

tác trước khi thành lập Ban quản lý (nếu có) hoặc có giải pháp thu hồi những 

diện tích xâm canh, xâm lấn trái phép;  

- Cần tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ diện tích khoảng 

40ha rừng tự nhiên nghèo kiệt nằm giữa rừng trồng sản xuất của người dân thôn 

Trấm, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong và diện tích 7,2 ha do đường cao tốc 

Cam Lộ - Sơn La chia cắt. Trước mắt, không đề nghị chuyển đổi và bàn giao về địa 

phương; 

- Đối với diện tích 8,4ha rừng trồng dự án 661 (RT 2004, 2006) chưa cấp 

GCNQSD đất cho BQL tại xã Hải Sơn: Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm 

ĐTQHTK Nông Lâm rà soát, xác định đối tượng rừng, hồ sơ liên quan. Trường hợp 

diện tích này đã được bàn giao từ Ban quản lý Dự án 661 Hải Lăng cho Ban QLRPH 

LVS Thạch Hãn và được quy hoạch theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày 

27/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị là rừng phòng hộ thì liên hệ với Sở Tài nguyên 

và Môi trường để được hướng dẫn cấp bổ sung giấy chứng nhận QSD đất. Trường 

hợp là rừng sản xuất, cần đề xuất điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ khi thực hiện 

rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trong năm 2020; 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực cán bộ công chức, lực lượng bảo vệ 

rừng đáp ứng ngày càng hiệu quả chức năng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên 
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toàn bộ ranh giới được giao; 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững đã được phê 

duyệt; báo cáo kết quả thực hiện Phương án theo đúng định kỳ quy định và trình điều 

chỉnh phương án khi có biến động tăng/giảm về diện tích, phạm vi ranh giới và thay 

đổi kế hoạch quản lý sản xuất, kinh doanh. 

4.2. Đối với Chi cục Kiểm lâm: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý RPH LVS Thạch Hãn, Trung tâm 

ĐTQHTK kiểm tra hiện trạng diện tích 7,2ha bị cắt rời khỏi phạm vi ranh giới do 

đường cao tốc Bắc Nam đi qua và diện tích 72,4ha tại tiểu khu 831 xã Triệu Thượng, 

huyện Triệu Phong (đã có quyết định thanh lý). Tham mưu Sở Nông nghiệp & 

PTNT đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với diện tích 8,4ha rừng trồng dự án 661 (RT 2004, 2006) chưa cấp 

GCNQSD đất cho BQL tại xã Hải Sơn: Phối hợp với BQLRPH LVS Thạch Hãn, 

Trung tâm ĐTQHTK Nông Lâm rà soát, xác định đối tượng rừng, hồ sơ liên quan và 

đề xuất xử lý; Đồng thời, tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT trả lời 02 hộ dân đã 

có đơn xin khai thác đối với diện tích nói trên trước ngày 10/6/2020. 

- Khẩn trương đôn đốc Trung tâm ĐTQHTK Nông Lâm phối hợp với 

BQLRPH LVS Thạch Hãn rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phù hợp với 

thực tiễn quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị. 

4.3. Giao phòng Tổ chức - Hành chính đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện 

thông báo này.  

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó giám 

đốc SởNông nghiệp và PTNT tại cuộc làm việc với Ban quản lý Rừng phòng 

hộ lưu vực sông Thạch Hãn; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các 

phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc,Các PGĐ Sở(b/c); 

- Các phòng KHTC, TCHC; 

- Chi cục KL, BQLRPH Thạch Hãn; 

- Trung tâm ĐTQHTKNL; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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