
  

 UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

        Số:          /SNN-CCKL 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Phú Yên, ngày       tháng 3 năm 2021 

V/v triển khai Thông báo kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội 

nghị tổng kết công tác Lâm ghiệp 

2020 và triển khai thực hiện 

nhiệm vụ năm 2021 

 

                                  Kính gửi: 

  - Chi cục Kiểm lâm; 

- Các Ban Quản lý rừng phòng hộ/đặc dụng. 

 

Thực hiện Thông báo số 54/TB-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh -Trần Hữu Thế tại Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2020 

và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chi cục Kiểm lâm, các Ban Quản lý 

rừng phòng hộ/đặc dụng triển khai thực hiện các nội dung sau: 

I. Nhiệm vụ chung 

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 15-

CT/TU và các Chỉ thị của UBND tỉnh: số 20/CT-UBND ngày 24/9/2020 về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, số 

17/CT-UBND ngày 25/8/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật 

hoang dã; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 theo các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh: số 213/UBND-KT ngày 15/01/2021 về triển khai Chỉ thị số 45/CT-

TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình Hành động số 

01/CTr-UBND ngày 19/01/2021 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ, đồng thời triển khai thực hiện tốt Đề án trồng 15 triệu 

cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 và các văn bản của Sở Nông nghiệp 

và PTNT: Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 26/01/2021 về triển khai thực hiện 

Chương trình hành động số 01/CTr-UBND; Kế hoạch số 40/KH-SNN ngày 

09/02/2021 về triển khai thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp năm 2021 tỉnh Phú Yên, 

Công văn số 97/SNN-KL, ngày 15/01/2021 về tăng cường công tác bảo vệ rừng 

và kiểm tra ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.  

2. Tăng cường phối hợp có hệ thống, có kế hoạch giữa các lực lượng chức 

năng liên quan và chính quyền địa phương để tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý 

nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, làm tổn hại đến tài 

nguyên rừng. Trong đó, tập trung nguồn lực, thời gian kiểm tra, đấu tranh ngăn 

chặn, xử lý, xóa bỏ các điểm nóng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu 

thụ lâm sản trái phép. 

3. Thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, tích hợp quy hoạch lâm 

nghiệp vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và quy hoạch sử dụng đất 
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của địa phương, làm tiền đề cho việc hoạch định các nhiệm vụ phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030. Triển khai thực hiện tốt phương án quản lý 

rừng bền vững, kế hoạch phát triển lâm nghiệp trung hạn và hàng năm đúng định 

hướng, phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Chi cục Kiểm lâm 

- Phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Đề án trồng 

15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025. Xây dựng dự án đầu tư lâm 

nghiệp để duy trì, khôi phục, phát triển hệ thống rừng đặc dụng của tỉnh theo 

thông báo số 9799/TB-BNN-VP ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của lực lượng Kiểm lâm; tăng 

cường kiểm tra hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị 

Kiểm lâm trực thuộc, chủ rừng trên toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực 

thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng: Kiểm lâm, Quân 

đội và Công an trong việc thực thi pháp luật về lâm nghiệp, tập trung nguồn lực 

kiểm tra, xử lý các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm rừng, khai 

thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản và thực vật, động vật hoang dã trái 

pháp luật . 

- Hỗ trợ các địa phương, chủ rừng xây dựng, trình phê duyệt phương án 

chuyển loại rừng (đối với các địa phương, chủ rừng chưa chuyển loại rừng); rà 

soát diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch đưa vào quy hoạch lâm nghiệp; giao 

rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo đề án được phê duyệt. Rà soát bất cập quy 

hoạch 3 loại rừng vào quy hoạch sử dụng đất làm nền tảng đề xuất trong quy 

hoạch lâm nghiệp cấp Quốc gia thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia với Quy hoạch chung 

của tỉnh và hoạch định các nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 

2021 - 2030.  

- Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào công tác lâm 

nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; trong đó, đặc 

biệt việc ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát, theo dõi biến động tài 

nguyên rừng và sử dụng máy bay không người lái (Flycam) trong công tác bảo vệ 

rừng, chỉ huy chữa cháy rừng. 

2. Các Ban quản lý rừng 

- Chủ động xây dựng đề án thí điểm thực hiện tự chủ tài chính dựa trên 

nguồn lực thu từ dịch vụ môi trường rừng, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái 

rừng, khai thác tiềm năng cây đặc sản, cây dược liệu dưới tán rừng, liên doanh 

liên kết với doanh nghiệp trong đầu tư, quản lý, bảo vệ rừng bền vững gắn với chế 

biến tiêu thụ sản phầm... Tổ chức thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững, 

đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh 

doanh gỗ lớn. 

- Xây dựng các chương trình đề án, dự án đầu tư lâm nghiệp để duy trì 

khôi phục, phát triển hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh theo thông báo 

số 9799/TB-BNN-VP ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Triển khai  
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kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 (bao gồm khoán quản lý BVR, 

khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, trồng rừng gỗ lớn, đề án trồng dược liệu 

dưới tán rừng…).  

- Xây dựng, kiện toàn lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đảm bảo đủ 

năng lực thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về lâm 

nghiệp; chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương, các đơn 

vị liên quan quản lý tốt diện tích được giao và vùng rừng giáp ranh, không để 

“điểm nóng” xảy ra trên lâm phần./. 

(Kèm theo thông báo số 54/TB-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                            
- GĐ và các PGĐ Sở (đ/c Nguyên); 

- UBND các huyện, thị xã, 

thành phố (phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, CCKL(QLR). 



  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          CHI CỤC KIỂM LÂM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Phú Yên, ngày  05  tháng   3  năm 2021 
 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

     

Kính trình:  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH  

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT B. HỒ SƠ KÈM THEO 

TRÌNH KÝ: Công văn 

V/v triển khai Thông báo kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác Lâm 

nghiệp 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 

năm 2021 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

Trình lãnh đạo Phòng xem xét 

 

Lê Thị Phương Lam 

1. Ý KIẾN CỦA PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PT QLBVR VÀ BTTN 

Đồng ý trình lãnh đạo Chi cục ký 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

(Đã ký) 

 

Lê Văn Tấn 

2. Ý KIẾN CỦA PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

 

3. Ý KIẾN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG 

Đồng ý trình Lãnh đạo Sở  

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

Lê Văn Bé 

4. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

5. Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

6. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 
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