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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu
tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021
Ngày 02/02/2021, tại UBND tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác lâm nghiệp
năm 2021. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh có đại diện Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện
lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và
xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Văn phòng UBND tỉnh,
Chi cục Kiểm lâm; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu về phát
triển lâm nghiệp bền vững tỉnh. Tại đầu cầu các huyện, thị xã, thành phố có đại
diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các ngành: Công an,
Quân sự; Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế); các Hạt Kiểm lâm, các Ban
quản lý rừng.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo đánh giá kết
quả triển khai thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2020 và đề xuất các nhiệm
vụ, giải pháp thực hiện năm 2021; báo cáo tham luận của một số địa phương,
Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội
nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:
Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng công tác
lâm nghiệp đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, đã huy động cả hệ
thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp
nên đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật được quan tâm chú trọng; công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai thực
hiện các Đề án, chương trình, phương án trong lĩnh vực lâm nghiệp được Trung
ương, tỉnh đầu tư và triển khai có chiều sâu. Các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và
phát triển rừng đã được lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh phối hợp với các ngành
chức năng, chủ rừng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Nhìn
chung, đã cơ bản kiểm soát các vùng trọng điểm về phá rừng, khai thác rừng,
mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Công tác phát triển, sử dụng rừng cũng
đã được quan tâm chỉ đạo, nhiều chủ trương được đề xuất, nhiều chương trình
dự án đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả,... góp phần nâng cao độ che
phủ rừng, ổn định sinh kế người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương,
nhất là các huyện miền núi cao của tỉnh.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lâm nghiệp vẫn
còn một số tồn tại và đối mặt với nhiều thách thức, đó là: Tình trạng phá rừng,
lấn, chiếm rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản vẫn còn xảy ra; việc triển khai
thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình về bảo vệ, phát triển rừng
chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu; đặc biệt, công tác phối hợp giữa các lực
lượng với chính quyền các địa phương thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.
Để triển khai có hiệu quả công tác lâm nghiệp năm 2021, làm tiền đề cho
giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần tập
trung triển khai các nội dung chủ yếu sau:
1. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung về lâm nghiệp trong
Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng
Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hành động của người
đứng đầu để huy động toàn dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng. Đề cao vai trò giám sát và tham gia của người dân trong thực hiện chính
sách, pháp luật về bảo vệ rừng.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về thực hiện
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 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng
cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
Công văn số 7657/UBND-KTN ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc xây
dựng Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp trong năm
2021.
3. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách, xây dựng và
tổ chức thực hiện các đề án đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên rừng
nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân sống
gần rừng.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy
phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp như Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các
Nghị định, Thông tư về hướng dẫn thi hành Luật,... để tăng cường sự hiểu biết
trong toàn xã hội về pháp luật bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp giữa các lực
lượng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng
cháy chữa cháy rừng; thực hiện việc theo dõi, đánh giá chặt chẽ các quy chế
phối hợp ở các khu vực vùng giáp ranh giữa các huyện và với các tỉnh lân cận.
5. Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Chỉ đạo và hướng dẫn các Ban quản lý rừng và các địa phương tiếp tục
triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của
HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020 (Nghị quyết số 46); trong
quý I, phải báo cáo đánh giá sơ kết kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số
46 để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, vướng mắc
chưa được tháo gỡ. Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày
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03/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn
theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính
phủ, giai đoạn 2019 - 2020 nhằm từng bước phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn
đáp ứng cho công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ; tham mưu cơ chế khuyến
khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh phát triển rừng; các chính sách
ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu phát triển về giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh;
xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp, hệ thống phòng, chống cháy rừng và phòng
trừ sâu bệnh hại cây rừng. Tranh thủ và thu hút vốn đầu tư, viện trợ của các tổ
chức quốc tế cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học,
bảo vệ môi trường,... nhằm tạo công ăn việc làm lâu dài và bền vững, tăng thu
nhập cho người dân.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục triển
khai Phương án cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên tại các Ban quản lý rừng và
các khu rừng tự nhiên do UBND xã quản lý, trong đó lưu ý từng bước tăng dày
mốc ranh giới cho các Ban quản lý rừng đã thực hiện theo chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 03/02/2021. Xây dựng dự toán kinh
phí từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn chi phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát
triển rừng để hỗ trợ lập phương án quản lý rừng bền vững các Ban Quản lý
rừng phòng hộ huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Khu Bảo vệ cảnh quan di tích
lịch sử văn hóa Mỹ Sơn; sau đó, xây dựng Đề án quản lý rừng bền vững tổng
thể của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
- Triển khai xây dựng và tham mưu ban hành Quy định khung giá rừng
và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Lâm nghiệp để
làm căn cứ thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực
lâm nghiệp.
- Triển khai có hiệu quả dự án Hiện đại hóa nâng cao năng lực giám sát
rừng đồng thời với việc thuê Tư vấn xây dựng phần mềm ứng dụng tạo sự
tương tác, lan tỏa trong xã hội về cơ sở dữ liệu tài nguyên và bảo vệ rừng; xây
dựng kế hoạch thuê dịch vụ gắn camera theo dõi dọc các tuyến đường trọng
yếu trên địa bàn tỉnh để tăng cường công tác giám sát vận chuyển lâm sản.
- Xây dựng kế hoạch triển khai trồng 80 triệu cây theo Đề án “Trồng một
tỉ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021 - 2025” của
Bộ Nông nghiệp và PTNT, bao gồm trồng cây xanh phân tán ở các khu đô thị
và vùng nông thôn, trồng cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ và rừng trồng
sản xuất cây gỗ lớn nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và
ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất
lượng cuộc sống người dân.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động REDD+, trong đó ưu tiên thực
hiện Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ cac-bon rừng đã được Bộ Nông nghiệp
và PTNT, các Bộ, ngành liên quan thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét, phê duyệt.
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp, các Tổ chức Quốc tế
triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án tài trợ có hiệu quả như: Dự án Quản
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lý rừng bền vững và dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; dự án dự trữ cacbon và bảo tồn đa dạng sinh
học (CarBi pha 2); dự án Tăng cường năng lực quản lý rừng cộng đồng (dự án
SIDA); tham mưu triển khai Đề án bảo tồn Voọc chà vá chân xám tại xã Tam
Mỹ Tây, huyện Núi Thành.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn
cụ thể để các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ, phát
triển rừng (trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ...) đối với các diện tích đã thực
hiện theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016
- 2020 trong khi chờ Trung ương ban hành cơ chế mới.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Triển khai thực hiện Công văn số 7657/UBND-KTN ngày 28/12/2020
của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm
Luật Lâm nghiệp trong năm 2021 để triển khai các biện pháp ngăn chặn hiệu
quả và đẩy lùi tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; xóa bỏ các điểm nóng
về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép để phấn đấu giảm 20% số
vụ vi phạm và 50% số vụ không xác định được đối tượng so với năm 2020.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020
của UBND tỉnh để tổ chức rà soát và xây dựng phương án giải quyết quyền lợi
cho người dân đối với diện tích đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp,
đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân đang sinh sống hoặc sử
dụng ổn định, lâu dài trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng. Tăng
cường kiểm soát chặt chẽ việc hợp thức hóa giao đất để lợi dụng phá rừng tự
nhiên lấy đất sản xuất, chuyển mục đích đất rừng không đúng quy định. Rà soát
lại tất cả các hồ sơ vụ việc vi phạm còn tồn đọng để xử lý hoặc tham mưu xử lý
dứt điểm; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung hồ sơ để đẩy
nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc đã khởi tố tồn đọng kéo dài.
- Tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên
địa bàn tỉnh theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của
UBND tỉnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị, chủ rừng,
nhất là các vùng trọng điểm về cháy rừng; thực hiện có hiệu quả các biện pháp
PCCCR; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ PCCCR để
phục vụ công tác chữa cháy rừng đạt hiệu quả trên địa bàn.
- Căn cứ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch 3 loại rừng đã được phê
duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh, yêu
cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê
rừng cho các tổ chức, hộ gia đình giảm dần diện tích rừng do địa phương quản
lý, chú ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo chỉ tiêu
đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, gắn với nâng cao nhận thức của người
dân trong việc sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận. Thực hiện có hiệu
quả các đề án trồng rừng, cho thuê môi trường rừng để trồng dược liệu, lâm sản
ngoài gỗ và phát triển du lịch sinh thái nhằm đa dạng hóa các mô hình sinh kế,
tăng thu nhập cho người dân.
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7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các địa phương,
ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai rà soát công tác giao đất, giao rừng,
xây dựng phương án khắc phục tình trạng sai sót trong giao đất, giao rừng và
triển khai Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 2026 theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh.
8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông
nghiệp và PTNT và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kịp thời
kinh phí để thực hiện xây dựng Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng
trên địa bàn tỉnh, cắm mốc ranh giới rừng, kinh phí xây dựng phương án quản
lý rừng bền vững 03 Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My, Bắc Trà My và
Khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn; kinh phí cho các chủ rừng và các địa phương
tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng (trồng rừng, khoanh
nuôi, bảo vệ...) đối với các diện tích đã thực hiện theo Chương trình mục tiêu
phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
9. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng: Rà soát chi phí quản lý của Quỹ để
phối hợp với Sở Tài chính xem xét hướng dẫn các chủ rừng lập dự toán và
tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền
vững 03 Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My, Bắc Trà My và Khu bảo vệ
cảnh quan Mỹ Sơn.
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội
nghị triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021; yêu cầu Giám đốc Sở Nông
nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan;
- Các thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu về
phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh;
- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTTH, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Võ Văn Viên

