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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: 270 /TB - SNN Quảng Trị, ngày 21 tháng 02 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  

các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực lâm nghiệp 

 

Ngày 20/02/2020, đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực lâm 

nghiệp. Tham dự làm việc có Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - 

Tài chính thuộc Sở; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc các Ban quản lý 

Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Giám đốc Trung tâm Điều tra QHTK Nông – lâm.  

Sau khi nghe Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua; báo cáo 

tình hình quản lý bảo vệ rừng, những đề xuất, kiến nghị của Giám đốc các Ban 

quản lý Rừng đặc dụng và phòng hộ; Giám đốc Trung tâm Điều tra QHTK 

Nông - lâm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ; Ý kiến phát biểu của 

các thành viên tham dự họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Nguyễn Hồng Phương kết luận như sau: 

Năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt của của lãnh đạo Sở; sự vào cuộc tích 

cực của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các 

cơ quan, đơn vị; Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được kết 

quả quan trọng, đóng góp vào thắng lợi chung trong phát triển kinh tế - xã hội 

của Tỉnh. Trên lĩnh vực Lâm nghiệp, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được 

chủ động triển khai với nhiều biện pháp tích cực ở các cấp, các ngành, các địa 

phương, nên không để xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng.
.
Công tác quản lý rừng 

được triển khai đồng bộ, kịp thời cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, hướng dẫn 

các địa phương, chủ rừng xây dựng phương án chi tiết chuyển đổi rừng phòng 

hộ đầu nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất. Thực hiện nghiêm túc 

việc chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo theo quy định, ổn định quy hoạch 3 

loại rừng, phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Duy trì và phát 

triển các mô hình quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, các mô hình 

chuyển hóa và trồng rừng gỗ lớn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định; các vụ cháy 

rừng và việc xâm hại đến tài nguyên rừng vẫn còn xảy ra, chưa ngăn chặn triệt để. 

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch của 

Ngành năm 2020 trên lĩnh vực lâm nghiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Nguyễn Hồng Phương yêu cầu trưởng các phòng, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực lâm nghiệp tập trung triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ sau: 
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I. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: 

1. Đối với Chi cục Kiểm lâm 

- Tăng cường công tác tham mưu  cho Sở Nông nghiệp và PTNT trên lĩnh 

vực quản lý , bảo vệ , phát triển rừng ; Tiếp tục th ực hiện Kế hoạch hành động 

thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ 

rừng; Đồng thời nghiên cứu tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề hoặc 

Chương trình hành động tiếp tục triển khai Chỉ thị 13-CT/TW năm 2020 và các 

năm sau. 

-  Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 

2019, trong đó nêu rõ nguyên nhân, hiện trạng diễn biến rừng; Báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh công bố hiện trạng rừng theo 

đúng quy định; Hoàn thành trước 25/02/2020. 

-  Chỉ đạo tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phục vụ công 

tác quản lý rừng  trong tình hình mới hiện nay . Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả 

thực hiện và nêu rõ các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, 

điều chỉnh 3 loại rừng tại mỗi địa bàn, mỗi đơn vị được giao quản lý và đề xuất 

biện pháp tháo gỡ kịp thời. Báo cáo Lãnh đạo Sở trước 29/02/2020. 

- Đôn đốc các đơn vị, chủ rừng hoàn thành Phương án chi tiết chuyển đổi 

đất, rừng phòng hộ ít xung yếu quy hoạch phát triển sản xuất, tham mưu Sở báo 

cáo UBND tỉnh phê duyệt trước 20/03/2020; Hướng dẫn các chủ rừng xử lý tài 

sản trên đất để bàn giao về địa phương theo đúng kế hoạch, cấp đất cho người 

dân sản xuất, góp phần hạn chế tình trạng xâm canh, xâm lấn rừng. 

- Tăng cường công tác giao rừng kết hợp với giao đất lâm nghiệp, rà soát 

lại việc giao đất giao rừng để phát huy tối đa giá trị sử dụng đất lâm nghiệp, tập 

trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất rừng. Chỉ đạo các đơn vị cơ 

sở, các chủ rừng và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng quân 

đội, công an tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng; Chủ động thành lập các điểm chốt chặn 

để ngăn chặn kịp thời việc khai thác rừng, xâm hại rừng trái pháp luật. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp PCCCR, chỉ đạo, hướng dẫn 

các địa phương, chủ rừng thực hiện tốt công tác PCCCR, chủ động phát hiện 

sớm cháy rừng, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy k ịp thời nhằm hạn 

chế tối đa thiệt hại do cháy rừng xảy ra, đặc biệt vào các tháng mùa khô ; Xây 

dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn, phối hợp tích cực với các nhà đầu tư  kiểm tra chặt chẽ , đúng 

quy định trình tự, thủ tục trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng , phương 

án trồng rừng thay thế để thực hiện các dự án có sử dụng đất rừng; Chỉ đạo triển 

khai việc trồng rừng thay thế ít nhất bằng diện tích được chuyển đổi. 

- Tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương và xây dựng: Khung 

giá rừng theo quy định tại Thông Tư 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định phương pháp định giá rừng, khung 
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giá rừng; ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp phục vụ 

trồng rừng trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 

29/5/2012 của UBND tỉnh; ban hành đơn giá trồng rừng thay thế phù hợp với 

điều kiện lập địa, biện pháp kỹ thuật áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Về 

đơn giá cây giống và đơn giá trồng rừng thay thế, hoàn thành trong tháng 03 

năm 2020. 

 2. Đối với các Ban quản lý rừng phòng hộ và Khu Bảo tồn thiên nhiên 

 - Tiếp tục rà soát toàn bộ hiện trạng rừng trên phạm vi ranh giới được giao 

quản lý, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phương án quản lý bảo vệ  

diện tích rừng trong phạm vi ranh giới được giao ; Phối hợp chặt chẽ với Hạt 

Kiểm lâm sở tại, các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 

loại rừng, cập nhật diễn biến rừng theo đúng quy định. 

- Tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các 

đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn các 

hành vi xâm hạ i rừng, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh , gần khu dân cư , gần 

đường giao thông hoặc các khu vực thực hiện các dự án kinh tế - xã hội. 

- Giám đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ, Giám đốc các Ban quản lý Khu 

Bảo tồn thiên nhiên tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các Trạm quản lý bảo 

vệ rừng, tổ bảo vệ rừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuần 

tra, kiểm soát; kịp thời đấu tranh ngăn chặn sớm những hành vi xâm hại rừng; 

kiên quyết không để xảy ra điểm nóng trên lâm phần quản lý. 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm khác: 

1. Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các Ban quản lý rừng phòng hộ, 

các Khu BTTN khẩn trương hoàn thành Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng 

lực Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/3/2020 để lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

2. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2020 và các nhiệm vụ đã ký cam kết với Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

3. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn 

đối với công tác điều tra, quy hoạch và thiết kế lâm nghiệp, đáp ứng kịp thời yêu 

cầu phát triển kinh tế lâm nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng 

trong công tác tham mưu, báo cáo; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, năng động, 

nhiệt huyết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động theo dõi, phối hợp 

trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ được UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao. 

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nhất là công tác giống, thử 

nghiệm các mô hình phục hồi rừng tự nhiên, dược liệu dưới tán rừng. 
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6. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính sở theo dõi, đôn đốc Trưởng các 

phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm 

vụ được giao. 

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

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực 

lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng, cơ quan, đơn vị 

biết và triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ sở (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan:  

- TP, PTPTCHC và CV; 
- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 

 


		2020-02-21T17:28:42+0700
	Việt Nam
	Hoàng Thanh<hoangthanh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-21T17:29:28+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




