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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại 

Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022; 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Đồng chí Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị; dự và 

chỉ đạo hội nghị đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; tham dự Hội nghị còn có 

lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị và Ủy ban nhân dân các xã. 

Sau khi nghe Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện trình bày dự thảo Báo cáo 

tổng kết công tác công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023; ý kiến phát biểu, thảo luận tại cuộc họp, thay mặt Ủy ban 

nhân dân huyện, đồng chí Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết 

luận như sau:  

 I. Về đánh giá công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2022 

Ủy ban nhân dân huyện biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng năm 2022 trên địa bàn huyện. Trồng rừng tập trung được 

404,79 ha (đạt 110,3% chỉ tiêu), trồng cây phân tán 52.262 cây; số vụ vi phạm 

Luật Lâm nghiệp trong năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021, các vụ vi phạm 

được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.  

Nhìn chung, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện trong 

năm 2022 tuy giảm về số vụ và diện tích thiệt hại so với cùng kỳ năm 2021. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số vụ việc quy mô thiệt hại tương đối lớn, đặc biệt là vụ khai 

thác rừng trái pháp luật xảy ra tại lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia 

H’Drai quản lý ở mức độ thiệt hại lớn; trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của các 

chủ rừng còn chưa được nâng cao, chưa thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật; hiệu quả của các Đoàn tuần tra, truy quét chưa cao; công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có lúc, có nơi hiệu quả mang lại chưa 

cao... 

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng năm 2023 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 
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của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Chương trình 

số 51-CTr/HU ngày 06/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XVI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

với mục tiêu năm 2023 trồng mới 300 ha rừng và 40.000 cây phân tán; các cấp, các 

ngành, các đơn vị cần triển khai quyết liệt các giải pháp cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị chủ rừng 

trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng trong đó tập trung Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 09-6-2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện 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 trên địa bàn huyện; Chương trình số 51-CTr/HU 

ngày 06-01-2022 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25-11-2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 

04/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn 

huyện Ia H'Drai… 

- Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, 

là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với việc để xảy ra các vụ vi 

phạm Luật Lâm nghiệp thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho 

các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng.  

- Đưa nội dung quản lý, bảo vệ rừng là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại và 

thi đua hằng năm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở 

các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các địa phương có liên quan. 

2. Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị chủ rừng(1) theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình và Nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

                   
(1)  Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai, các đơn vị chủ rừng trồng Cao su trên đất lâm nghiệp. 
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rừng. Tiếp tục đưa phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác các 

hành vi vi phạm sâu rộng hơn nữa; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về 

bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.  

- Triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng; công tác giao rừng, khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với tạo sinh 

kế, nâng cao thu nhập và làm giàu từ kinh tế lâm nghiệp cho người dân, cộng đồng 

dân cư; gắn việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển du lịch sinh thái; 

khuyến khích người dân nhận khoán và trồng rừng đối với các diện tích rừng 

nghèo. 

- Đẩy mạnh công tác giao rừng gắn với giao đất, khoán quản lý bảo vệ rừng 

cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư. 

- Hoàn thành việc xử lý diện tích rừng do Ủy ban nhân dân xã đang quản lý 

với mục tiêu tất cả diện tích rừng trên địa bàn đều có chủ thực sự. Khuyến khích 

người dân chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp hằng năm trên đất lâm 

nghiệp kém hiệu quả sang trồng rừng và cây ăn quả đa mục đích có giá trị kinh tế 

cao hơn.  

- Thường xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng của diện tích rừng trồng năm 

2021 và 2022, triển khai trồng dặm, chăm sóc và quản lý, bảo vệ, PCCCR để thành 

rừng; tổ chức rà soát, xác định quỹ đất để phục vụ công tác phát triển rừng năm 

2023, đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Chương trình số 51-

CTr/HU ngày 06/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 

về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 

mục tiêu năm 2023 trồng rừng mới 300 ha rừng và trồng 40.000 cây phân tán. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân và các 

thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác định và 

lựa chọn loại cây trồng rừng phù hợp điều kiện lập địa và đảm bảo tạo sinh kế cho 

người dân, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động phát triển rừng, ngăn 

chặn hiệu quả việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng. 

- Rà soát, xác định và xử lý kịp thời các điểm nóng, các vụ vi phạm Luật 

Lâm nghiệp trên địa bàn phụ trách. 

- Kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương 

châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phân công lực 

lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra 

canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ 

người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện 

điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong 

thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn, khó kiểm soát. 

3. Hạt Kiểm lâm huyện 
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 - Tiếp tục tham mưu, triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, 

chính sách và văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực Lâm 

nghiệp.  

- Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ; đánh giá hiệu 

quả hoạt động của Chốt Kiểm soát liên ngành đường bộ Sê San 4 và Chốt Kiểm 

soát liên ngành đường sông Sê San 4, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện 

trước ngày 15/11/2022. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng 

dẫn cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn; tiếp tục phát 

động phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, tố giác các hành vi vi 

phạm Luật lâm nghiệp; thay đổi phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận 

động bằng nhiều hình thức trực quan sinh động nhằm nâng cao nhận thức của các 

tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. 

- Tiếp tục tham mưu thành lập các đoàn tuần tra, truy quét để kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, mua bán, cất giữ, vận 

chuyển lâm sản trái phép và phá rừng trái pháp luật trên địa bàn. 

- Chủ trì phối hợp với các lực lượng, Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên 

kiểm tra đột xuất các cơ sở chế biến gỗ, các cơ sở mộc dân dụng kiên quyết xử lý, 

đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm về nguồn gốc lâm sản, nằm ngoài 

quy hoạch mạng lưới kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát diện tích rừng do Ủy ban 

nhân dân các xã quản lý để triển khai bàn giao rừng cho các đơn vị chủ rừng, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đảm bảo rừng có chủ thực sự theo quy định 

Luật lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban 

nhân dân các xã trong việc hướng dẫn kỹ thuật trồng, các biện pháp chăm sóc, bảo 

vệ rừng trồng và cây phân tán trên địa bàn để đảm bảo trồng cây nào sống cây đó. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng và Ủy ban nhân dân 

các xã triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng theo phương án đã được phê duyệt.  

- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022-

2023; bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực, tuần tra, canh gác tại các khu vực có 

nguy cơ cao về xảy ra cháy rừng và vi phạm phá rừng,.., kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

- Làm cơ quan đầu mối theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung Thông 

báo kết luận này, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo , tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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Thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các mặt công tác quản lý 

nhà nước về lâm nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc trồng rừng tập trung. Đồng 

thời phối hợp đơn vị liên quan tham mưu tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật 

trồng, chăm sóc rừng trồng cho Nhân dân. 

5. Công an huyện 

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các loại xe độ chế,  

và các phương tiện thuyền, phà tham gia vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.  

- Kiểm tra xử lý nghiêm các vụ án trong Lâm nghiệp, đôn đốc công tác điều 

tra, xử lý các vụ án khởi tố hình sự trong lâm nghiệp, xử lý kịp thời các tình huống 

phức tạp phát sinh. 

- Chỉ đạo các Tổ an ninh thôn tích cực trong công tác đấu tranh tố giác tội 

phạm, thông tin về tạm trú, tạm vắng cho cơ quan quản lý nhằm phòng ngừa vi 

phạm pháp luật. 

- Điều động lực lượng, phương tiện của đơn vị tham gia chữa cháy khi có 

cháy rừng xảy ra.  

- Tiếp tục cử cán bộ, chiến sỹ tham gia trực Chốt kiểm soát liên ngành 

đường sông, đường bộ Sê San 4; tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý triệt để các 

phương tiện giao thông không đảm bảo điều kiện lưu hành. 

6. Ban chỉ huy quân sự huyện  

- Chỉ đạo lực lượng phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. 

- Điều động lực lượng, phương tiện của đơn vị tham gia chữa cháy khi có 

cháy rừng xảy ra.  

7. Các Đồn Biên phòng: Hồ Le, Ia Dom, Ia Đal, Sa Thầy, Sê San 

- Tiếp tục tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, 

chiến sĩ, đảng viên thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân trong khu vực 

biên giới. 

- Tăng cường quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên 

giới không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc qua lại biên giới để thực hiện các 

hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền nếu 

để xảy ra các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp nghiêm trọng, phức tạp trong khu vực 

biên giới; phối hợp hỗ trợ và tham gia cùng lực lượng Kiểm lâm để kiểm tra, kiểm 

soát, kịp thời phát hiện các hoạt động xâm hại tài nguyên rừng trong khu vực biên 

giới để xử lý theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm đối với các cán bộ, chiến 



6 

 

sỹ có hành vi tiếp tay cho các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản 

trái pháp luật trong khu vực biên giới. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, có liên 

quan để nắm bắt và xử lý thông tin về tình hình vi phạm Luật lâm nghiệp trong khu 

vực biên giới; bố trí lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn 

sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ 

rừng và phòng chống cháy rừng.  

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. 

9. Các thành viên Tổ công tác liên ngành quản lý, bảo vệ rừng huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện, trong đó chú trọng các biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền vận động đến cán bộ 

và Nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. 

Văn phòng Huyện ủy – HĐND - UBND huyện thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các đơn vị tại Mục II (T/hiện); 

- Các đơn vị trồng cao su trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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