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           Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng. 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm 

Đồng  được quy định tại Quyết định số 1015/QÐ-SNN ngày 12/8/2016 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ  Phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;  

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quy định về quản lý rừng bền 

vững; 

Căn cứ Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành kế hoạch thực hiện đề án quản lý rừng 

bền vững và chứng chỉ rừng; 

Căn cứ công văn số 7159/UBND- LN ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc thực hiện quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 822/SNN-KH ngày 09/6/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập Phương án quản lý rừng bền vững trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Công văn số 1055/SNN-KH ngày 20/7/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc ý kiến kỹ thuật về khối lượng các bước công việc 

trong lập dự toán kinh phí xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững. 

Xét tờ trình số 28/TTr- HKL ngày 26/11/2020 của Hạt Kiểm lâm thành phố 

Bảo Lộc về việc xin phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng Phương án quản lý rừng 

bền vững (Hồ sơ nộp ngày 03/12/2020).  

Sau khi xem xét nội dung tờ trình số 28/TTr- HKL ngày 26/11/2020 kèm Hồ 

sơ dự toán kinh phí xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững của Hạt Kiểm lâm 

thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2020- 2030. 

 Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng có ý kiến kỹ thuật như sau: 

1. Diện tích rừng trồng phải thực hiện điều tra:  254,2 ha. 

2. Chiều dài hệ thống đường vận chuyển, vận xuất các đơn vị chủ rừng dự 

kiến đề xuất khảo sát: 19,5km 

V/v Ý kiến về nội dung kỹ thuật  

xây dựng phương án quản lý rừng 

bền vững Hạt Kiểm lâm thành phố 

Bảo Lộc giai đoạn 2020- 2030. 
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3. Đối với diện tích rừng có giá trị bảo tồn cao (ký hiệu là HCV): do tính 

chất đặc thù và yêu cầu hoạt động của các Hạt Kiểm lâm nói chung … 

Nên kế thừa số liệu không điều tra và xác định diện tích phải điều tra, chỉ 

thuyết minh và tổng hợp rõ, đầy đủ về số liệu và ranh giới trong 

PAQLBV đối với diện tích rừng có giá trị bảo tồn cao theo số liệu trình 

bày tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 169/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng Phê duyệt quy hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 (nằm trong tổng số 1.967,80 ha diện tích đất do Hạt Kiểm lâm thành 

phố Bảo Lộc quản lý). 

4. Diện tích rừng đưa vào khoanh nuôi tái sinh theo điều 4, điều 5 Thông tư 

số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 53,00 ha, thuộc trạng thái rừng hỗn giao (HG1).  

5. Diện tích rừng đưa vào nuôi dưỡng theo điều 6, điều 14 Thông tư số 

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 163,00 ha thuộc trạng thái rừng  lá rộng thường xanh 

phục hồi (TXP). 

6. Diện tích rừng đưa vào làm giàu rừng theo điều 7 Thông tư số 

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 250,00 ha thuộc trạng thái rừng lá rộng thường xanh 

nghèo (TXN), rừng lá rộng thường xanh kiệt (TXK)...   

7. Diện tích phù hợp theo đối tượng rừng được quy định để đưa vào kế 

hoạch trồng rừng: Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc không đề xuất do 

diện tích đất trống nhỏ ở những khu vực có đá lộ đầu, ven khe suối không 

có khả năng trồng rừng. 

8. Ý kiến xác định về chiều dài Km di chuyển quân trong khu điều tra các 

hoạt động nêu trên (1,2,3,4,5,6): 23,25 km. 

9. Các ý kiến cần chú ý về xác định về khối lượng công việc do Hạt Kiểm 

lâm huyện Cát Tiên dự kiến để xây dựng Phương án quản lý rừng bền 

vững: 

 Đối với việc điều tra xây dựng phân vùng khu vực có giá trị bảo tồn cao, khi 

kế thừa số liệu Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc chưa xác định rõ và phân tích 

tổng hợp diện tích kế thừa số liệu theo các vùng HCV theo Quyết định số 169/QĐ-

UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng Phê duyệt quy hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Việc xác định khối lượng công việc để xây dựng các hoạt động sử dụng và 

phát triển rừng là phù hợp với quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phù hợp với hiện 

trạng tài nguyên rừng hiện do Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc cung cấp (Hạt 

Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn tài 

liệu về hiện trạng tài nguyên rừng, số liệu theo dõi diễn biến rừng hàng năm làm 
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căn cứ để xác định về khối lượng công việc do Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc 

dự kiến để xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững). 

Trong quá trình xây dựng PAQLRBV, khi đề xuất xây dựng các hoạt động 

sử dụng và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc và đơn vị tư vấn 

phải bảo đảm đúng đối tượng rừng, trạng thái rừng và các nội dung biện pháp kỹ 

thuật theo quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Chi cục Kiểm lâm có ý kiến kỹ thuật về phương án quản lý rừng bền vững 

giai đoạn 2020- 2030 do Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc xây dựng kèm theo tờ 

trình số 545/TTr- HKL ngày 17/11/2020 kèm Hồ sơ dự toán kinh phí xây dựng 

Phương án quản lý rừng bền vững của Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc  giai 

đoạn 2020- 2030. 

Chi cục Kiểm lâm báo cáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lâm Ðồng xem xét, giải quyết./- 

 

Nơi nhận:                                                                                    P.CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như kính gửi;                                                                              

- GĐ;PGĐ sở NN&PTNT;   

- Chi cục Kiểm lâm;  

- Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc;  

- Lưu: VT, PTR.                                                                       

                                                                                            Lê Đình Việt 
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