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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 là cơ sở pháp 

lý tiếp tục tạo cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả khai thác lợi ích đa dạng từ 

rừng; tạo điều kiện huy động mọi thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển 

rừng; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh - quốc 

phòng và bảo vệ môi trường. Các quy định của Luật Lâm nghiệp và các cơ chế, 

chính sách liên quan cần được cụ thể hóa bằng các kế hoạch phát triển lâm nghiệp 

bền vững phù hợp với thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, trong bối cảnh khoa 

học, công nghệ phát triển ngày càng mạnh mẽ, công tác  quản lý ngành lâm nghiệp 

cần phải thường xuyên có các giải pháp để phát huy hiệu quả việc ứng dụng thành 

tựu khoa học, công nghệ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là trong 

phát triển giống cây trồng, kỹ thuật canh tác lâm nghiệp và chế biến lâm sản. 

Để phát triển ngành lâm nghiệp của huyện tương xứng với tiềm năng, khắc 

phục những hạn chế còn tồn tại và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện, phát huy, khai thác tốt các nguồn lực, lợi thế để lâm nghiệp 

trở thành ngành kinh tế chủ lực, việc xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền 

vững trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết. 

Phần I 

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016 - 2020 
 

I. HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT QUY HOẠCH CHO PHÁT TRIỂN RỪNG 

ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT 

1. Hiện trạng đất quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất 

Lộc Bình có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 87.803,69 ha. Trong đó: Đất 

rừng sản xuất 71.366,1 ha; đất rừng phòng hộ, đặc dụng 16.437,59 ha; đây là tiềm 

năng thế mạnh lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp.  

2. Hiện trạng rừng 

Tổng diên tích rừng của huyện là 63.026,7 ha. Trong đó: rừng sản xuất là 

52.454,5 ha (rừng tự nhiên 8.242,08 ha; rừng trồng 44.212,42 ha); rừng phòng hộ 

là 10.572,2 ha (rừng tự nhiên 13.679,68 ha; rừng trồng 5.134,6 ha). 

3. Các nguồn lực hiện có, vốn, lao động 
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Trên địa bàn huyện có Dự án rừng phòng hộ, Dự án rừng sản xuất, Chương 

trình trồng cây phân tán, trồng rừng Doanh nghiệp, nhân dân bỏ vốn trồng rừng với 

nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác trồng mới rừng. Ủy ban nhân dân 

huyện bằng các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, bằng các cuộc 

vận động, tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích thu hút mọi thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư cho trồng rừng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng, phòng 

hộ 

- Về bảo vệ và phát triển bền vững đối với diện tích rừng hiện có và diện tích 

rừng được tạo mới trong giai đoạn 2016 - 2020 

+ Toàn bộ diện tích đất có rừng được quản lý thống nhất trên cơ sở thiết lập 

lâm phần ổn định, theo hệ thống tiểu khu, khoảnh, lô trên bản đồ và thực địa. Công 

tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) được quan tâm, chú 

trọng. Sẵn sàng huy động mọi lực lượng, phương tiện để bảo vệ rừng, tham gia 

chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Các phương án quản lý bảo vệ rừng 

và PCCCR cấp huyện và cấp xã được xây dựng và tổ chức thực hiện có cơ sở khoa 

học, phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án đã được phê duyệt. 

Trên cơ sở phương án được xây dựng, hàng năm chính quyền các cấp đã chủ động 

chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.  

+ Diện tích trồng mới rừng phòng hộ là 78,2 ha. 

- Về giảm số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại  

+ Số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm 

29 vụ so với giai đoạn 2011 - 2015. 

+ Diện tích rừng bị thiệt hại tăng 3,77 ha so với giai đoạn 2011 - 2015. 

2. Phát triển rừng 

- Trồng rừng tập trung: 4.868,22 ha. Trong đó: 

+ Trồng rừng sản xuất: 4.540,02 ha. 

+ Trồng rừng phòng hộ: 78,2 ha. 

- Khoanh nuôi tái sinh: 363,7 ha tại 03 xã Hữu Lân, Minh Phát, Tam Gia. 

- Trồng cây phân tán: 4.351.600 cây với diện tích 2.175,8 ha. 

3. Nâng cao năng suất, chất lượng rừng  

- Năng suất rừng trồng bình quân khi khai thác chính: 15 m3/ha/năm. 

- Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng: 41.032 m3; bình quân 8.206,4 m3/năm. 

- Sản lượng khai thác lâm sản ngoài gỗ chủ yếu tại địa phương (nhựa thông): 

31.828,69 tấn; bình quân 6.365,74 tấn/năm. 

4. Quản lý rừng bền vững  
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- Xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững: Xây dựng kế 

hoạch bảo vệ bền vững diện tích rừng hiện có. 

- Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững: Không có. 

III. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại 

- Trồng rừng mới chỉ tập trung phát triển chủ yếu một số loại cây trồng truyền 

thống, các giống mới mọc nhanh có giá trị kinh tế cao chưa được mở rộng. Chưa 

quan tâm đầu tư kết hợp trồng cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao để nâng cao giá trị 

kinh tế của rừng; Việc đầu tư các nguồn vốn còn hạn chế chưa chú trọng các biện 

pháp thâm canh tăng năng suất, chất lượng rừng trồng. 

- Công tác quản lý chất lượng giống cây trồng có nhiều tiến bộ, tuy nhiên so 

với yêu cầu thực tế khách quan, công tác quản lý chất lượng giống cây trồng còn 

nhiều hạn chế. 

- Công tác bảo vệ rừng (nhất là đối với rừng tự nhiên) còn nhiều khó khăn, 

bất cập; thực hiện các công tác bảo vệ rừng chưa nghiêm túc; ý thức bảo vệ rừng 

của người dân chưa cao; lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, 

trang thiết bị thiếu thốn; tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép gỗ rừng tự 

nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn vẫn còn xảy ra. Tình trạng cháy rừng chưa được 

ngăn chặn kịp thời; 

- Công nghiệp khai thác chế biến lâm sản chủ yếu là các cơ sở của tư nhân, 

nhỏ lẻ công nghệ lạc hậu. Chủ yếu là sơ chế biến, sản xuất chủ yếu là ván cốt pha 

hoặc bán gỗ tròn phục vụ xây dựng cơ bản. Tỷ lệ tận dụng gỗ còn thấp gây lãng 

phí nguyên liệu, chất lượng sản phẩm không cao, chưa đáp ứng được yêu cầu thị 

trường, nhất là trong khu vực và quốc tế. 

2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Số lượng, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 

lâm nghiệp còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.   

+ Chỉ tiêu lâm nghiệp được giao cùng với chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân 

sách nhà nước hàng năm nên thường muộn, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác chuẩn bị trồng rừng (thiết kế, gieo 

tạo cây con giống). 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Sản xuất lâm nghiệp có chu kì kinh doanh dài, rủi ro lớn, phụ thuộc rất lớn 

vào thời tiết, mùa vụ, thời vụ, trồng rừng cũng chính là thời vụ sản xuất nông 

nghiệp, do đó người dân tập trung vào sản xuất nông nghiệp chưa chú trọng trồng 

rừng; 

+ Hiện trường để trồng rừng ngày càng vào vùng sâu vùng xa, vùng khó 

khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, trình độ dân trí còn thấp, do đó việc triển khai 

công tác trồng rừng còn gặp nhiều khó khăn; 



4 

+ Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, kinh phí quản lý của các 

Ban quản lý dự án cơ sở thấp không đáp ứng cho hoạt động của dự án. 

3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 

- Phát triển lâm nghiệp một cách bền vững, đồng bộ từ khâu lâm sinh xây 

dựng vốn rừng, khai thác gắn với công nghiệp chế biến lâm sản và các hoạt động 

dịch vụ. Đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế của 

huyện, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông, lâm nghiệp, góp phần xóa đói, giảm 

nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Tập trung đầu tư phát triển rừng sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị của 

rừng. Đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để các 

doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tham gia đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, liên 

doanh, liên kết để từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Nâng 

cao hiệu quả phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, đề cao vai trò 

đầu tầu của doanh nghiệp. Xây dựng hình thành và phát triển các hình thức tổ chức 

sản xuất mới tại các vùng nguyên liệu. 

- Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa nghề rừng, khuyến khích động viên mọi 

nguồn lực, mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển lâm nghiệp. Phát huy nội lực, 

đồng thời tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Trung ương và các tổ chức. Thu hút, 

khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư bảo vệ phát triển 

rừng. 

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, quản lý lâm nghiệp từ 

huyện đến cơ sở, đảm bảo đủ về con người, trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lâm nghiệp 

tăng cường cho cấp huyện, xã, đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ 

thuật lâm nghiệp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.  

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâm nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa. Đẩy mạnh phát triển chế biến, tăng cường xúc tiến đầu tư mở rộng thị 

trường tiêu thụ. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác có hiệu quả 

diện tích rừng hiện có. Phát huy mọi nguồn lực từ nay đến năm 2025 trồng mới 

trên 5.000 ha, nâng độ che phủ lên 67 %. 

Phần II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. BỐI CẢNH, DỰ BÁO 

Lâm nghiệp là một ngành kinh tế đã và đang mang lại lợi ích nổi bật cho Đất 

nước về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường; thể hiện thông qua nguồn thu từ xuất 

khẩu lâm sản (kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ của Việt Nam tăng từ 

250 triệu USD năm 2000 lên trên 10 tỷ USD năm 2019), giải quyết việc làm cho 

phần lớn lao động ở nông thôn, miền núi và góp phần bảo vệ tốt môi trường sinh 

thái. Bên cạnh đó, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra những hiện tượng 

thiên nhiên ngày càng khó lường và cực đoan, phát triển rừng bền vững được xem 
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như một giải pháp hữu hiệu để góp phần giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu 

gây ra.  

Đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, các Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới đang được thực thi và Nhà nước đang có các chủ trương, chính sách 

khuyến khích phát triển lâm nghiệp. Dự báo trong tương lai nhu cầu thế giới đối 

với các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc thân 

thiện với môi trường sẽ ngày càng tăng, yêu cầu về chất lượng và giá trị sử dụng 

của sản phẩm ngày càng cao. Đó là những cơ hội, đồng thời là những thách thức 

đối với phát triển lâm nghiệp trong những năm tới.  

Đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ chủ yếu là phục vụ nhu cầu gia dụng 

của người dân địa phương, cho một số công trình xây dựng của tỉnh, huyện; sản 

phẩm ván xẻ thô được các thương lái thu mua, đem đi các tỉnh miền xuôi như Bắc 

Ninh, Hải Phòng, Hải Dương; các sản phẩm ván bóc được các cơ sở chế biến bán 

cho các công ty xuất, nhập khẩu của các huyện, tỉnh khác để xuất khẩu sang Trung 

Quốc.  

Với bối cảnh và dự báo trên, ngành lâm nghiệp của huyện Lộc Bình cần 

được tổ chức sản xuất theo hướng tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng chất 

lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững và sản xuất hữu cơ, 

đảm bảo các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất và có giá trị sử dụng 

thân thiện với môi trường. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; phát triển ngành 

lâm nghiệp thành ngành sản xuất chủ lực, đóng góp quan trọng vào giảm nghèo 

bền vững và làm giàu cho người dân sản xuất lâm nghiệp, góp phần nâng cao chất 

lượng xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp thông qua 

tăng năng suất và giá trị rừng trồng theo hướng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

thâm canh rừng gỗ lớn, ứng dụng công nghệ cao trong canh tác và chế biến sản 

phẩm, thiết lập chuỗi liên kết giữa trồng rừng, chế biến lâm sản và tiêu thụ sản 

phẩm; quản lý, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên rừng nhằm đáp ứng tốt nhu 

cầu phát triển kinh tế và phát huy tốt chức năng bảo vệ môi trường, phòng chống 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học của rừng thông 

qua phát huy tiềm năng đa dạng của rừng, sự tham gia tích cực của cộng đồng, 

doanh nghiệp và sự hỗ trợ của nhà nước theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học 

công nghệ tiên tiến vào quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Mục tiêu cụ thể (về kinh tế - xã hội; về môi trường; quốc phòng; an ninh) 

III. NHIỆM VỤ  

1. Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng, phòng 

hộ 
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- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững đối với 

diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021-2025 là 

3.000 ha. 

- Giảm số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại so với giai đoạn 2016 - 

2020. 

2. Phát triển rừng 

- Trồng rừng tập trung: 3.500 ha.  

- Trồng cây phân tán: 1.500 ha. 

3. Nâng cao năng suất, chất lượng rừng  

- Năng suất rừng trồng bình quân khi khai thác chính từ 15 - 18 m3/ha/năm.   

- Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng hàng năm: 5.000 m3. 

- Sản lượng khai thác lâm sản ngoài gỗ chủ yếu (nhựa thông) hàng năm: 5.000 

tấn. 

4. Quản lý rừng bền vững  

Xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững diện tích rừng hiện 

có. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1.  Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, 

nhất là ở vùng sâu, vùng xa hiểu rõ cơ chế chính sách về bảo vệ và phát triển rừng 

của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện. 

- Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng, kinh tế 

đồi rừng trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện thêm đời 

sống của nhân dân, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn. Từ đó nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, lực 

lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong huyện, tạo được sự thống nhất cao về 

nhận thức và hành động trong phát triển sản xuất lâm nghiệp. 

2. Về tổ chức 

- Củng cố, xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn 

thể nhân dân vững mạnh, toàn diện. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu 

lực quản lý của chính quyền và vai trò vận động quần chúng của các đoàn thể nhân 

dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, quản lý lâm nghiệp 

từ huyện đến cơ sở, đảm bảo đủ về con người, trình độ năng lực chuyên môn đáp 

ứng được nhu cầu nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lâm 

nghiệp tăng cường cho cấp huyện, xã. 
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- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ đối với các doanh nghiệp 

đầu tư trồng rừng trên địa bàn huyện. 

3. Về quản lý quy hoạch và đất quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, rừng sản xuất 

- Rà soát quy hoạch đất lâm nghiệp, đăng ký quyền sử dụng đất, hàng năm 

tiến hành rà soát đất rừng phòng hộ ít xung yếu để kiến nghị UBND tỉnh chuyển 

sang đất rừng sản xuất. 

- Thực hiện Dự án đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. 

4. Về bảo vệ rừng 

- Tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR, thường xuyên kiểm tra tuần 

tra rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về rừng, xây dựng bổ sung kịp 

thời phương án quản lý bảo vệ rừng, PCCCR 4 tại chỗ để huy động thực hiện chữa 

cháy có hiệu quả.  

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức bảo vệ 

rừng trong nhân dân bền vững, nhân dân tự giác tham gia quản lý bảo vệ rừng và 

PCCCR. Kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn các vụ phá rừng, cháy rừng. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp: Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng, 

chòi canh lửa, đầu tư các dự án về Đường lâm nghiệp kết hợp băng cản lửa phòng 

chống cháy rừng. Hạ tầng lâm sinh phục vụ công tác vận xuất, vận chuyển trồng 

rừng và khai thác sản phẩm do người dân, doanh nghiệp tự đầu tư thực hiện. 

5. Về khoa học, công nghệ và khuyến lâm 

Tập trung nghiên cứu, ứng dụng sản xuất các loại giống mới năng suất cao 

để cung ứng cho trồng rừng. Đầu tư xây dựng các rừng giống, vườn giống đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở sản xuất cung ứng giống. Đẩy 

mạnh công tác xã hội hoá nghề rừng, khuyến khích, huy động các nguồn lực để 

phát triển kinh tế lâm nghiệp. Khuyến khích, huy động, thu hút mọi nguồn lực xã 

hội và sự tham gia của các thành phần kinh tế trong kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng, đảm bảo đóng góp của ngành lâm nghiệp ngày càng tăng trong cơ cấu kinh tế 

của huyện. 

6. Về thị trường, hợp tác quốc tế 

Xây dựng và ban hành các văn bản phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả mọi 

nguồn lực, xác định và lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ 

đạo có hiệu quả, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh, của Trung ương về vốn, 

khoa học kĩ thuật, thông tin kinh tế và tiếp cận thị trường, mở rộng quan hệ hợp tác 

Quốc tế. 

V. NHU CẦU VỐN 

1. Tổng dự toán nhu cầu vốn  

Tổng dự toán nhu cầu vốn 16.000 triệu đồng. Trong đó: 
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+ Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 9.500 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 

5.500 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 4.000 triệu đồng). 

+ Huy động từ tổ chức, các nhân tự đầu tư: 6.500 triệu đồng. 

2. Cơ chế huy động vốn 

- Vốn từ trung ương đầu tư thực hiện bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 

2021-2025. 

- Huy động nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, người dân. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức triển 

khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thu hút các tổ chức, cá 

nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn 

xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.  

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân 

dân tham gia tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 

huyện. 

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án bảo vệ và phát triển rừng 

giai đoạn 2020-2030; đảm bảo quản lý và sử dụng các nguồn vốn ngân sách có 

hiệu quả, chịu trách nhiệm và thanh quyết toán kịp thời theo quy định của nhà 

nước. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện 

- Chỉ đạo đội ngũ kiểm lâm viên địa bàn tăng cường bám sát cơ sở, thường 

xuyên theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng. Đội ngũ cán bộ hiện trường làm 

tốt công tác tham mưu cho UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm. 

- Chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn ngăn chặn, bắt 

giữ và xử lý những vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cho UBND huyện bố trí các nguồn vốn ưu tiên phát triển lâm 

nghiệp. Trọng tâm là trồng rừng mới.  

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách của 

Nhà nước theo đúng quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Đẩy mạnh công tác điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định ranh 

giới đất lâm nghiệp đã được giao cho tổ chức, hộ gia và cá nhân theo quy định.  

- Rà soát lại đất lâm nghiệp đã giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất. 
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- Tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các hộ gia đình và cá nhân theo quy định; tổ chức hòa giải các trường hợp khiếu 

nại về tranh chấp đất đai. 

4. Phòng Tư pháp 

- Phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải, xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng. 

- Tổng hợp, tham mưu, kiến nghị và giải đáp những khó khăn, vướng mắc 

trong việc thi hành pháp luật. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền cho học sinh tham 

gia công tác bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa 

bàn huyện đưa nội dung tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng vào kế hoạch phát 

triển giáo dục của nhà trường, sinh hoạt chuyên đề và ngoại khóa. 

6. Công an huyện 

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thực hiện 

ngăn chặn, bắt giữ và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng.  

- Phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác ngăn chặn, phòng 

cháy và chữa cháy rừng. 

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ của ngành để phát hiện và xử lý kịp thời 

những hành vi, vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa 

bàn huyện. 

7. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Phối hợp với các đơn vị chức năng, lực lượng kiểm lâm tham gia công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ 

tham gia công tác PCCCR tại địa phương. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Phối hợp với các phòng, ban có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động các đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp 

luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường các hoạt động kiểm 

tra, giám sát công tác triển khai thực hiện trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng trong phạm vi cấp xã. 
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- Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương, trình cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

đó. 

- Thực hiện việc phân định ranh giới các loại rừng trên bản đồ và trên thực địa 

theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong 

phạm vi địa phương và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thực hiện việc bàn giao rừng tại thực địa cho các chủ rừng và xác nhận ranh 

giới rừng của các chủ rừng trên thực địa.  

- Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đưa vào sử 

dụng đối với những diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê. 

- Lập và quản lý hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng và đất để trồng rừng; các hợp 

đồng cho thuê rừng, khoán rừng giữa tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, 

cá nhân trong xã. 

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng đã được phê duyệt. 

- Chỉ đạo các thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng; tổ chức và huy động lực lượng quần chúng trên địa bàn phối hợp 

với kiểm lâm, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn phát hiện và ngăn chặn kịp 

thời những hành vi xâm hại rừng. 

- Kiểm tra và xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng theo thẩm quyền.  

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo 

vệ và phát triển rừng. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện về việc để xảy ra phá rừng trái phép, cháy rừng, mất rừng, sử 

dụng đất lâm nghiệp sai mục đích ở địa phương. 

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị với Chính phủ 

- Ưu tiên, tăng thêm nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho Kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025.  

- Hỗ trợ đầu tư các cơ sở sản xuất giống, nguồn giống chất lượng cao. Tăng 

cường chính sách hỗ trợ khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp từ 

khâu sản xuất giống, trồng rừng đến khai thác và tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ tăng cường công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm lâm 

nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực. 

2. Kiến nghị với các Bộ, ngành 
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  Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất lâm nghiệp. 

 3. Kiến nghị với Tỉnh 

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng 

đảm bảo đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế các địa phương. 

- Chỉ tiêu kế hoạch lâm nghiệp cần được giao sớm, ổn định trong 05 năm để 

chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện. 

  - Tăng nguồn vốn đầu tư vào công tác bảo vệ và PCCCR. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

 

 TM. ỦY BAN  NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT,  Tài chính - Kế 

hoạch, Tài nguyên và MT, Tư pháp, Giáo dục và ĐT; 

- Các đơn vị: Công an huyện, BCH Quân sự huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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