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THÔNG BÁO 

Kết luận 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 
 

 

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế - Trưởng 

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh   Phú Yên 

đã chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác Lâm nghiệp năm 2020 và 

triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh; 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các phòng, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các công ty, doanh nghiệp trồng rừng trên địa 

bàn tỉnh và cơ quan thông tấn, báo chí. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT - Thường trực Ban Chỉ 

đạo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Lâm nghiệp năm 2020 và nghe ý 

kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế - Trưởng 

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh     Phú Yên 

kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Đánh giá tình hình 

Năm 2020, cả nước nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng, ngành lâm nghiệp 

hoạt động trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; dịch 

bệnh Covid-19 bùng phát, bão lũ, gây ảnh hưởng lớn đến khai thác rừng, trồng 

rừng, bảo vệ rừng và các hoạt động lâm sinh theo kế   hoạch. 

Tuy nhiên, công tác lâm nghiệp của tỉnh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu 

quan trọng như: Tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước về lĩnh vực lâm 

nghiệp giảm 7,5% so với năm 2019; diện tích trồng rừng mới được 8.270 ha, đạt 

và vượt 137,8% theo kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,09 %, tăng 0,85 % so với 

cùng kỳ năm 2019...; trong đó, quan trọng hơn hết là đã tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương, nhất là cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đối với công 

tác bảo vệ và phát triển rừng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp 

hướng đến mục tiêu lớn là “phát triển lâm nghiệp bền vững” vẫn chưa chuyển biến rõ 

nét như: Chất lượng rừng và tính đa dạng sinh học của rừng tự nhiên đang tiếp tục bị 

suy giảm; tình hình khai thác rừng trái phép, chặt phá rừng tự nhiên để lấy đất sản 

xuất, trồng rừng tại một số địa phương vẫn còn xảy ra; năng lực quản lý, sử dụng 

rừng và đất lâm nghiệp của đơn vị chủ rừng còn hạn chế... 



2. Nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 

2.1.Nhiệm vụ: 

- Phấn đấu bảo vệ tốt 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có (khoảng 127 

ngàn ha rừng tự nhiên); trong đó, duy trì hợp lý, ổn định diện tích rừng đặc dụng, 

phòng hộ; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra, cả 

về số vụ và mức độ thiệt hại (phấn đấu giảm tối thiểu 20% số vụ vi phạm và diện 

tích, mức độ thiệt hại so với năm 2020). 

- Trồng rừng đạt từ trên 6.000 ha; chăm sóc rừng trồng 18.000 ha; khoán 

bảo vệ rừng 37.000 ha; khoanh nuôi tái sinh khoảng 1.000 ha; trồng cây phân tán 

khoảng 01 triệu cây. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 46% vào năm 2021. 

- Tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ tồn tại của năm 2020 chuyển 

sang năm 2021: Hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng; 

giao rừng cho các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng; chuyển loại rừng sau khi rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng các huyện còn lại (gồm: Thị xã Đông Hòa, 

các huyện: Tuy An, Sông Hinh, Phú Hòa); liên doanh, liên kết với doanh nghiệp 

trong đầu tư, quản lý, bảo vệ rừng bền vững gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. 

2.2. Giải pháp thực hiện: 

a) Nhóm giải pháp chung: 

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

và phát triển rừng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ 

thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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. Trong đó, tập trung đẩy nhanh việc 

phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp của 

từng cấp, ngành, địa phương và  người đứng đầu trong hệ thống tổ chức Nhà nước; 

đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một tiêu chí chính để xét kết 

quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ và thi đua đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 

 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò đặc biệt 

quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh 

thái và an ninh môi trường. Trước mắt, đầu năm 2021, tập trung triển khai thực 

hiện tốt phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, xem đây là một dịp để tuyên truyền nhân dân trong 

việc bảo vệ môi trường sinh thái. 

 



- Tăng cường sự 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, ngăn chặn, 

xử lý nghiêm các hoạt động: Phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ 

lâm sản trái phép trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến (theo chỉ đạo của  Văn 

phòng Chính phủ tại Văn bản số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021). 

- 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 của 

địa phương, làm tiền đề cho việc hoạch định các nhiệm vụ phát triển lâm  nghiệp 

bền vững giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất, 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 phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù 

hợp với đặc thù, tiềm năng của từng đơn vị và có tính khoa học cao. 

b) Giải pháp cụ thể: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: 

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

khôi phục, phát triển hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ đầu nguồn của tỉnh 

(theo Thông báo số 9799/TB-BNN-VP ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT); trước mắt tập trung xây dựng các khu rừng đặc dụng, phòng hộ thuộc các 

Ban quản lý rừng làm nền tảng để duy trì ổn định cơ cấu phát triển ngành lâm 

nghiệp của tỉnh đến năm 2030. 

+ Xây dựng đề án thí điểm thực hiện tự chủ về tài chính đối với BQL rừng 

phòng hộ, 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 phẩm... 

+ Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm, lực lượng 

bảo vệ rừng chuyên trách; làm tốt công tác tham mưu, giúp chính quyền  cơ sở 

thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý. 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an - Quân đội - Kiểm 

lâm trong việc tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

Luật Lâm nghiệp năm 2017, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn quản lý. 

+ 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 duyệt. 

+ Nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng, triển khai phương 



án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả; kịp thời ứng phó và xử lý mọi 

tình huống cháy rừng xảy ra. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong việc chuyển mục đích sử dụng đất 

đồng bộ, thống nhất với chuyển mục đích sử dụng rừng các dự án trên địa bàn 

tỉnh; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện Đề án giao rừng, cho 

thuê rừng, thu hồi rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của hộ gia đình, 

cá nhân và cộng động dân cư. Rà soát, chỉnh lý, tích hợp quy hoạch rừng vào quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

+ Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện giao đất, cho thuê đất theo Nghị 

định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ. Hỗ trợ UBND các 

huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh những bất cập trong việc giao đất 

theo Nghị định  số 163/1999/NĐ-CP và phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tham mưu các giải pháp quản lý tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất lâm 

nghiệp trái phép. 

+ Tiếp tục thực hiện tốt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có 

nguồn gốc từ các nông, lâm trường (theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 

30/6/2017 của UBND tỉnh) và đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định. 

 - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh: 

Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 133/2015/NĐ-

CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ trong công tác bảo vệ và phòng, chống cháy 

rừng. Chủ động phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và 

chủ rừng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi 

phạm pháp luật về lâm nghiệp. 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được phân cấp trách nhiệm quản 

lý Nhà nước cho địa phương theo khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 

2017. Trong đó, tập trung công tác tổ chức xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch 

lâm nghiệp; bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chuyển loại 

rừng; giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng cho 

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

+ Tích hợp bản đồ quy hoạch lâm nghiệp của địa phương vào quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện; rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch đưa vào quy 

hoạch lâm nghiệp. Tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động canh tác nương rẫy; kiểm 

tra, thống kê diện tích rừng bị phá, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, 

sử dụng sai mục đích để thu hồi, khôi phục theo quy định. 



+ Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp theo khoản 3 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017. Phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành triển khai đầy đủ các chính sách về lâm 

nghiệp để góp phần ổn định đời sống cho người dân vùng núi. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên  quan phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

   Nơi nhận: 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, H, To, Nh. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Khoa 
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