
 

         UBND TỈNH PHÚ YÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:           /TB-SNN                    Phú Yên, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-Nguyễn Trọng 

Tùng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng 

và phòng cháy chữa cháy rừng 5 tháng đầu năm 2021 

 

Chiều ngày 09/6/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực 

tuyến sơ kết công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 5 

tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 và 6 tháng cuối 

năm 2021. Thành phần tham dự gồm: lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn 

phòng, Phòng Kế hoạch, Tài chính; Chi cục Kiểm lâm (gồm lãnh đạo Chi cục 

và lãnh đạo các phòng, Đội, các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc); lãnh đạo các Ban 

Quản lý rừng phòng hộ; lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; lãnh đạo 

Trung tâm Giống nông nghiệp; lãnh đạo Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp 

tỉnh; Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

Sau khi nghe ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trình 

bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng 

cháy chữa cháy rừng 5 tháng đầu năm 2021 và ý kiến từ các đầu cầu trực tuyến 

trong cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, 

kết luận và chỉ đạo như sau:  

I. Nhiệm vụ chung 

1. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo kế 

hoạch đề ra; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; hạn chế tiếp xúc trong tình hình 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, xử lý văn bản trên môi trường điện tử (theo 

Công văn số 338/VPUBND-TH ngày 07/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) 

và chuyển các cuộc hội, họp sang hình thức trực tuyến. 

2. Các đơn vị lâm nghiệp, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động 

tự tổ chức xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW 

ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Chỉ thị 15-CT/TU ngày 04/5/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và sở Nông 

nghiệp và PTNT (Chỉ thị 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, văn bản số 
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2266/UBND-KT ngày 26/5/2021, số 1956/UBND-NC ngày 10/5/2021, Công 

điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 về việc tăng cường các biện pháp cấp 

bách phòng cháy, chữa cháy rừng; văn bản số 1063/SNN-CCKL ngày 

02/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng…). 

Trong quá trình triển khai thực hiện lưu ý việc duy trì chế độ tự kiểm tra, 

giám sát… có các hình thức chấn chỉnh, động viên, khen thưởng… và xử lý như 

kiểm điểm, kỷ luật kịp thời, phù hợp theo quy định pháp luật. 

3. Các đơn vị kiểm tra, rà soát trụ sở, trạm làm việc, nhà tập thể, trang 

thiết bị, phương tiện phục vụ công tác BVR, PCCCR còn thiếu, xuống cấp, hư 

hỏng, dự kiến đầu tư sửa chữa báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng 

hợp và đăng ký nguồn đầu tư ngân sách. 

4. Làm tốt công tác tuyên tuyền, phân công lực lượng trực 24/24 giờ trong 

thời điểm nắng nóng từ cấp III đến cấp V và tăng cường kiểm tra tại các khu 

rừng trọng điểm cháy trên lâm phần, địa bàn quản lý; kiểm soát chặt chẽ người 

ra, vào rừng, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa theo quy định, 

sớm phát hiện và khống chế kịp thời các điểm xuất phát cháy,… Khi xảy ra 

cháy rừng kịp thời thông tin báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm và huy động lực lượng 4 tại chỗ để tham 

gia chữa cháy và phối hợp cùng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, 

trưng cầu giám định, xác định diện tích, mức độ thiệt hại rừng, điều tra làm rõ 

nguyên nhân, đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý theo quy định pháp luật. 

 II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Các Ban Quản lý rừng; chủ rừng khác 

- Triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch hoạt động sau khi phê duyệt 

phương án quản lý rừng bền vững; trong đó, xây dựng Đề án du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí và trồng dược liệu dưới tán rừng theo Điều 14, Điều 23 của 

Luật Lâm nghiệp và Văn bản 947/SNN-KL ngày 20/5/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT; tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành đúng thời gian các 

nhiệm vụ đã giao theo Thông báo số 46/TB-SNN ngày 05/5/2021; trong đó 

khuyến khích, tiên phong, đi đầu trong xây dựng thí điểm các mô hình như: 

Xây dựng vườn ươm, trồng lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng... Các đơn vị nghiên 

cứu, cân đối nguồn kinh phí phù hợp lắp đặt bẫy ảnh, camera tại các khu vực 

rừng trọng điểm để theo dõi, giám sát, tình hình vi phạm trong lâm phần được 

giao.  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng trên lâm phần được giao; tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án 

PCCCR đã phê duyệt; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Kiểm lâm 
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đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ 

rừng và PCCCR, tổ chức cho các cá nhân, hộ gia đình sống trong rừng, gần 

rừng ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường công tác tuần tra bảo vệ 

rừng và PCCCR, phân công, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày tại các 

vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trong những ngày nắng nóng, thường 

xuyên cập nhật và thông tin cấp dự báo cháy rừng kịp thời, chính xác để chủ 

động triển khai công tác PCCCR; thực hiện chăm sóc, dọn vệ sinh rừng trồng 

theo đúng hồ sơ đã duyệt, cần có biện pháp dọn vệ sinh, giảm vật liệu cháy, 

đảm bảo an toàn trong phòng cháy rừng. 

 2. Chi cục Kiểm lâm 

- Tham mưu Sở cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 và Văn bản số 2266/UBND-KT ngày 

26/5/2021 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng; 

phối hợp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện tốt 

nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chú 

trọng các vùng trọng điểm như huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và thị 

xã Sông Cầu.  

- Tập trung thực hiện tốt kế hoạch: Dự án bảo vệ và phát triển rừng; Dự 

án trồng rừng ngập mặn đầm Ô Loan; Đề án giao rừng cho 05 Ban Quản lý rừng 

phòng hộ và lập thủ tục đấu thầu giao rừng cho 02 BQL đặc dụng, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, Cơ sở giáo dục Công an tỉnh. 

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến các ngành, trình 

UBND tỉnh quyết định ban hành gồm: Quy định phân cấp quản lý nhà nước về 

rừng; Quyết định định mức trồng rừng thay thế; hoàn chỉnh trình UBND, 

HĐND tỉnh chuyển loại rừng sau khi rà soát 03 loại rừng cho các huyện: Sông 

Hinh, Phú Hòa, Tuy An và thị xã Đông Hòa. 

- Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu 

triền khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm: (1) Nhiệm vụ tái cơ 

cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 (theo Quyết định số 255/QĐ-TTg 

ngày 25/2/2021); (2) Thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai 

đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 

01/4/2021); (3) Đề án trồng 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh. 

3. Trung tâm Giống nông nghiệp: Chú ý ươm tạo, cung ứng giống cây 

trồng đạt chất lượng theo Đề án cơ cấu lại ngành lâm nghiệp… đáp ứng nhu 

cầu giống theo Đề án 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh. 

4. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện tốt công tác 
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trồng rừng thay thế theo đúng quy định. 

- Xây dựng kế hoạch thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà 

máy nước trên địa bàn tỉnh. Triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng 

đối tượng, thời gian.  

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT 

phân bổ vốn trồng cây phân tán. 

5. Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp 

Tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Sở Nông nghiệp 

và PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao. 

6. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan: Trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:          TL.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG 
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Các đơn vị dự họp trực  

thuộc Sở NN và PTNT (thực hiện); 

- Các chủ rừng khác; 

 - Lưu: VT, CCKL(QLR).         
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