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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   1199    /TB- SNN Quảng Trị, ngày  08  tháng 7 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO  

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Ban quản lý rừng 

phòng hộ lưu vực sông Bến Hải  

 

 Ngày 02/7/2020, đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực 

sông Bến Hải trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tham dự buổi 

làm việc có đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, đại diện Trung 

tâm Điều tra QHTK Nông Lâm; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, cán 

bộ nghiệp vụ và đại diện các Trạm bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ 

lưu vực sông Bến Hải.  

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

Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 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 tham gia dự họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Nguyễn Hồng Phương kết luận như sau: 

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

giao quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 02 huyện Gio Linh và Vĩnh 

Linh với tổng diện tích là 21.106,05 ha (rừng tự nhiên: 12.797,19 ha; rừng trồng: 

7.442,76 ha; đất trống: 731,23 ha; đất khác: 133,62 ha). Mặc dù, diện tích được 

giao quản lý tương đối lớn, ngân sách Trương ương cũng như địa phương phân 

bổ cho công tác khoán bảo vệ rừng còn hạn chế, cơ sở hạ tầng phục vụ cho công 

tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã xuống cấp nhưng trong 

thời gian qua, tập thể lãnh đạo của đơn vị nói chung và lực lương bảo vệ rừng 

nói riêng đã tích cực, chủ động trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phối hợp 

hiệu quả, tranh thủ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở và 

lực lượng quần chúng nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy 

hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do cháy 

rừng gây ra; từ đầu năm đến nay, số vụ cháy rừng, phá rừng, xâm lấn đất rừng 

phòng hộ giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019. 

2. Đơn vị đã chủ động triển khai xây dựng phương án PCCCR đồng thời kiện 

toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy rừng của Ban và phân công trách nhiệm, 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy hết 

hiệu quả trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, hạn chế mức thiệt hại thấp 

nhất do cháy rừng gây ra. Phối hợp với Công an xã và Hạt Kiểm lâm Gio Linh, 

Vĩnh Linh mời các hộ gia đình lên UBND xã để tuyên truyền, giáo dục nhằm 

ngăn chặn tình trạng chặt phát lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.  
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3. Ngay từ đầu năm, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với UBND xã Linh 

Thượng, huyện Gio Linh, UBND xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô huyện Vĩnh Linh cũng cố các 

tổ nhận khoán bảo vệ rừng và ký hợp đồng nguyên tắc giao khoán bảo vệ 7.930,0 ha 

rừng cho 09 tổ nhận khoán với 237 hộ dân tham gia. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ 

nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện tốt nhiệm vụ nhận khoán bảo vệ rừng theo đúng 

nội dung yêu cầu đã ký kết hợp đồng. Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ tạm ứng 50% 

kinh phí cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định. 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá rất cao công tác triển khai các công trình 

thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế; Chương trình mục tiêu bảo vệ và phát triển 

rừng bền vững. Đặc biệt công tác giải ngân nguồn vốn, có một số công trình đơn 

vị đã triển khai vượt kế hoạch đề ra.  

Những kết quả đạt được ở trên là quan trọng, nhưng qua kiểm tra thực tế 

hiện trường nhận thấy: Dân số ngày càng tăng, nhu cầu đất canh tác phát triển 

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

xâm lấn đến rừng và đất rừng phòng hộ để trồng rừng sản xuất vẫn còn xảy ra tại 

một số địa phương. Các hộ gia đình sinh sống ven rừng, người dân làm nghề 

rừng, đời sống vật chất còn khó khăn; hiện tượng sử dụng 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 Bến Hải có biện pháp, giải pháp để tiếp tục triển khai công tác quản lý 

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

nòng hiện nay. 

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

triển khai trong thời gian tới:  

5.1. Đối với Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải  

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh diện tích, ranh giới, hiện trạng rừng, đất 

lâm nghiệp phù hợp với bản đồ, thực địa và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ cho công tác quản lý 

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

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

dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái pháp luật. 

-  Phối hợp với Trung tâm Điều tra QHTK Nông Lâm và chính quyền địa 

phương rà soát bốc tách những diện tích rừng trồng, đất nương rẫy cũ của người 

dân canh tác  trước năm 2007 khi chưa thành lập Ban quản lý làm cơ sở  đề xuất 

cấp có thẩm quyền xem xét bốc tách những diện tích này ra khỏi ranh giới của đơn 

vị và bàn giao lại cho địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý. 

-  Đối với diện tích 40,5 ha đất trồng rừng sản xuất ngoài thiết kế của nhóm 

hộ bà Nguyễn Thi Thơ, đề nghị Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến 

Hải chủ trì mới các cơ quan liên quan và nhóm hộ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến 
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tham gia của các ngành làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét giải 

quyết dứt điểm. 

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

vệ rừng đáp ứng ngày càng hiệu quả chưa năng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 

trên 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. 

5.2. Đối với Chi cục kiểm lâm  

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh và Vĩnh Linh phối hợp với Trạm 

Bảo vệ thực vật huyện và Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 

kiểm tra, đánh giá tình hình sâu bệnh hại cây keo, xác định rõ nguyên nhân làm 

cơ sở tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT biện pháp xử lý.  

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh phối hợp với Ban quản lý rừng 

phòng hộ lưu vực sông Bến Hải rà soát, điều chỉnh lại tiểu khu trong đợt rà soát 

quy hoạch 3 loại rừng lần này, theo đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp với 

thực tế. 

- Khẩn trương đôn đốc Trung tâm Điều tra QHTK Nông lâm phối hợp với 

Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải rà soát điều chỉnh quy hoạch 

3 loại rừng phù hợp với thực tiễn quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị. 

5.3. 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 

Sở Nông nghiệp và PTNT tại buổi làm việc với Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu 

vực sông Bến Hải, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để  các cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết và triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ sở (b/c);  

- Các phòng KHTC, TCHC;  

- Chi cục KL, BQLRPH Bến Hải;  

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

 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh  
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