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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021  

 

Căn cứ Thông báo số 19/TB-SNN ngày 08/02/2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 cho Chi cục kiểm lâm, 

Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiêṃ vu ̣năm 

2021, như sau: 

I. CHỉ TIÊU, NHIệM Vụ CHUNG 

1- Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo 

liên quan công tác lâm nghiệp: Chỉ thị 12, 08, 1685 của Thủ tướng Chính Phủ, 

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị 

quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-

CT/TW; Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015, Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 31/3/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về công 

tác lâm nghiệp có liên quan. 

2- Tập thể đơn vị quán triệt sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và 

phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các sở ban ngành thực hiện bảo 

vệ, phát triển rửng đảm bảo duy trì độ che phủ rừng toàn tỉnh 55%.  

3- Giảm 10% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và 15% diện tích rừng, khối 

lượng lâm sản thiệt hại so với năm 2020; số vụ không phát hiện đối tượng vi 

phạm giảm dưới 30%. 

4 - Giảm 15% diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và thực hiện giải tỏa và 

trồng lại rừng 100% diện tích lấn chiếm mới trong năm.  

5 - Phấn đấu giảm thiểu tối đa số vụ cháy và t,ài nguyên rừng bị thiệt hại do 

cháy rừng. - Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, các tổ chức, đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 438.948,54 ha. Trong đó 

nguồn vốn chi trả DVMTR với diện tích 382.035,89 ha; nguồn vốn ngân sách 

tỉnh với diện tích 56.912,65 ha theo hướng rà soát kiện toàn và áp dụng các giải 

pháp tuần tra gíam sát hợp lý để nâng cao chất lượng bảo vệ rừng. 

6- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên phát triển rừng gắn với trách nhiệm 

triển khai Đề án Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăṇ tình trạng 

phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm 

Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 thông qua triển khai các 

chỉ tiêu trồng rừng tập trung, , trồng xen trên đất sản xuất nông nghiệp ổn định 

và tiếp tục công trình chuyển tiếp chăm sóc rừng trồng các năm bao gồm: 

 + Trồng rừng thay thế 64 ha; 
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 + Trồng rừng sau giải tỏa: 192,2 ha . Trong đó diện tích bị lấn chiếm từ 

2016-2019 là 126,7ha và diện tích mới bị lấn chiếm từ 2020 trở đi là 65,5ha; 

 + Trồng rừng trên diện tích đất trống :56,71ha;  

+ Trồng rừng sau khai thác trắng: 148 ha; 

 + Tiếp tục thí điểm trồng xen mật độ thấp mô hình cây Giổi xanh: 246,9ha 

tại huyện Di Linh, Lâm Hà. 

7- Tiếp tục thực hiện chăm sóc rừng trồng các năm trồng từ các nguồn kinh 

phí với diện tích khoảng 1.450 ha góp phần đạt chỉ tiêu độ che phủ.  

8 - Hoàn thành chỉ tiêu trồng cây phân tán, cây che bóng từ nguồn ngân 

sách tỉnh khoảng 58.300 cây; Tiếp tục thực hiện hoạt động trồng cây phân tán 

bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.  

9 - Phối hợp với các huyện, thành phố triển khai hoạt động trồng xen cây 

lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp theo hình thức trồng 

rừng mật độ thấp theo Đề án Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn 

chăṇ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng 

tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.  

10 - Thực hiện giải ngân trên 90% các nguồn kinh phí không tự chủ, các 

chương trình, đề án giao cho đơn vị. Báo cáo kịp thời và đầy đủ tiến độ giải 

ngân các nguồn vốn và các báo cáo khác về tài chính, kế toán theo quy định. 

 11- Hoàn thành đạt và vượt kế hoạch thu phí, lệ phí (132 triệu đồng), thu 

khác (150 triệu đồng) được giao. 

II. PHÂN CÔNG NHIệM Vụ Cụ THỂ 

Ngoài các chức năng , nhiêṃ vu ̣đư ợc giao tại Quyết định số 1292/QĐ-

SNN ngày 18/10/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Kiểm lâm giao 

các Phòng chuyên môn, đơn vi ̣ trực thuộc triển khai một số nhiêṃ vu ̣cu ̣thể sau: 

1. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên: 

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăṇ tình tr ạng phá rừng, lấn chiếm 

đất rừng; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý bảo vệ 

rừng, đăc̣ biệt là công nghệ địa không gian, thiết bị số để ngăn chăṇ kịp thời các 

hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.Tham mưu Sở Nông nghiệp báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc về tính pháp lý khi sử dụng các thiết bị 

Drone theo hướng an toàn, an ninh quốc phòng và phát huy hiệu quả chức năng 

hỗ trợ gíam sát rừng.  

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai thực hiện hoạt 

động khoán quản lý bảo vệ rừng, ưu tiên thiết kế diện tích mới khoán cho hộ dân 

để hỗ trợ sinh kế; chủ trì nghiệm thu diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng kế 

hoạch năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh và phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát 
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triển rừng nghiệm thu diện tích khoán rừng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2020 hoàn thành trong Quý I/2021.  

- Phối hợp Hạt Kiểm lâm, Đội KLCĐ và PCCCR triển khai thực hiện tốt 

công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 đã được UBND 

tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 và 

sử dụng hiệu quả trang thiết bị đã được trang bị cho công tác phòng, chữa cháy 

rừng theo nội dung đã được phê duyệt.  

- Khẩn trương xây dựng Quy trình xử lý vật liệu cháy trước 30/4/2021 để 

kịp thời triển khai mùa vụ trồng rừng và thực hiện nhiệm vụ PCCCR; 

- Rà soát tổng hợp diện tích đất trống đã trồng rừng, chưa trồng rừng phân 

theo loài cây trồng của các doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp triển khai dự án đầu 

tư; của các hộ gia đình nhận khoán đất lâm nghiệp trồng rừng theo các chính sách 

khoán đất lâm nghiệp. Báo cáo tổng hợp kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước 30/4/2021;  

- Tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg 

ngày 16/6/2017 và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực 

hiện tại Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Tiếp tục phối hợp và cung cấp số liệu cho Sở Tài chính thực hiện tính 

toán giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại phải bồi thường của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

- Quản lý bảo tồn bảo vệ động thực vật rừng và triển khai các hoạt động 

bảo tồn đa dạng sinh học theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và quy hoạch - 

kế hoạch bảo tồn chung của tỉnh; 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc triển khai các hoạt động dự án của các 

doanh nghiệp được giao, thuê rừng về tiến độ thời gian và nội dung được cấp giấy 

chứng nhận đầu tư liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Hoàn thành việc xây dựng 

cơ sở dữ liệu quản lý theo dõi việc nộp tiền thuê rừng, ký hợp đồng thuê rừng và 

thực hiện nghĩa vụ đền bù gía trị tài nguyên rừng bằng hình thức quản lý bằng 

phần mềm cơ sở dữ liệu tích hợp vào các cổng thông tin mạng hiện hành của Sở, 

Chi cục Kiểm Lâm. 

- Tiếp tục rà soát hồ sơ, tham mưu trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

ký hợp đồng thuê rừng cho Doanh nghiệp theo quy định. Tham mưu thu hồi các 

dự án thuê rừng, đất lâm nghiệp có sai phạm, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá 

nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa 

phương. 

 - Hoàn thành việc kiểm tra tình hình giao khoán rừng và đất lâm nghiệp 

theo các Nghị định số 01,135,168 của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh trước 

ngày 15/6/2021. 
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- Tiếp tục thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định 

2213/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế 

liên quan để tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc thực hiện và tiếp 

nhận các chương trình dự án ODA, dự án PCPNN đảm bảo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở NN&PTNT và văn kiện dự án. 

2. Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: 

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăṇ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; 

khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng 

đến năm 2030.  

- Phối hợp theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai thực 

hiện hoạt động khoán quản lý bảo vệ rừng, ưu tiên thiết kế diện tích mới khoán 

cho hộ dân để hỗ trợ sinh kế; nghiệm thu diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng kế 

hoạch năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh và phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng nghiệm thu diện tích khoán rừng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2020 hoàn thành trong Quý I/2021. 

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện các chỉ đạo tiếp theo của 

UBND tỉnh sau khi rà soát, điều chỉnh những thiếu sót bất cập trong quy hoạch 

03 loại rừng. 

 - Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh và ban hành quy trình trồng 

rừng thay thế các quy trình cũ không còn phù hợp trong Quý I/2021. Yêu cầu 

quy trình trồng rừng mới ban hành phải đáp ứng nhu cầu đa dạng loại cây trồng 

và có giải pháp sử dụng tuổi cây giống phù hợp để trồng bằng hình thức trồng 

tập trung, trồng phục vụ cho hoạt động phát triển rừng giai đoạn 2021-2025. 

Chú ý loài cây trồng rừng theo danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính ban 

hành theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ 

nhưỡng, nhu cầu thực thế tại địa phương. 

- Hoàn thành việc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các Phương 

án quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng Nhà nước. 

- Khẩn trương xây dựng các quy trình mang tính cấp thiết phục vụ cho 

nhiệm vụ khôi phục rừng và bảo vệ rừng mang tính trọng điểm gồm: quy trình 

trồng rừng sau giải tỏa trước 30/4/2021 để kịp thời triển khai mùa vụ trồng rừng. 

- Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp giai 

đoạn 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 

16/6/2017 và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực 

hiện tại Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. 
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- Theo dõi, báo cáo định kỳ và đột xuất các nội dung về lĩnh vực Lâm 

nghiệp và những nội dung có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao khi có yêu cầu; 

- Phối hợp rà soát những văn bản pháp lý, những quy định liên quan đến 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không 

còn phù hợp với Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định, Thông tư liên quan. Đồng 

thời rà soát những bất cập phát sinh (nếu có) để tham mưu và báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT để có chỉ đạo xử lý kịp thời;  

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế liên quan 

để tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc thực hiện và tiếp nhận các 

chương trình dự án ODA, dự án PCPNN đảm bảo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Sở NN&PTNT và văn kiện dự án. 

3. Phòng Thanh tra, pháp chế: 

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, các đơn vị chủ rừng, chính 

quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tuần tra, truy quét nhằm phát hiện, ngăn 

chăṇ kịp thời các tụ điểm, điểm nóng về chăṭ phá rừng, khai thác rừng, đốt rừng, 

lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với 

các tỉnh vùng giáp ranh trong kiểm tra, ngăṇ chăṇ hiệu quả các vụ khai thác, vận 

chuyển lâm sản trái phép.  

- Tiếp tục tham mưu cho cấp thẩm quyền trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý các 

điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tham mưu chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, truy quét theo Chỉ thị 12, 

08, 1685 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các văn bản có liên quan. 

- Rà soát những văn bản pháp lý, những quy định liên quan đến thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không còn phù 

hợp với Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định, Thông tư liên quan. Đồng thời rà 

soát những bất cập phát sinh (nếu có) để tham mưu và báo cáo Sở Nông nghiệp 

và PTNT để có chỉ đạo xử lý kịp thời. 

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăṇ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; 

khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng 

đến năm 2030.  

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động pháp chế tại Hạt Kiểm lâm các huyện, 

thành phố. Tham mưu xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị vùng giáp ranh. 

-Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị chủ rừng, các cơ sở chế biến 

lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng: 

- Củng cố, nâng cao năng lực lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và kiểm 

lâm; đẩy mạnh hoạt động tuần tra, quản lý bảo vệ rừng; đôn đốc các địa phương, 
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đơn vị thực hiện nghiêm quy định ghi chép Nhật ký tuần tra rừng. Tập trung 

tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ vi phạm nổi cộm về lâm nghiệp; thường xuyên 

theo dõi, cập nhật thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan 

truyền thông để kịp thời giải quyết, xử lý các vi phạm. 

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công 

tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăṇ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; khôi 

phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 

năm 2030.  

- Tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung các chính 

sách đối với lực lượng Kiểm lâm, Ban Lâm nghiệp xã và lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định cho phù hợp với các quy 

định của Luật Lâm nghiệp. 

- Tiến hành 10 cuộc kiểm tra đánh giá hoạt động của lực lượng kiểm lâm. 

- Theo dõi, báo cáo định kỳ và đột xuất các nội dung về lĩnh vực Lâm nghiệp 

và những nội dung có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có 

yêu cầu; 

- Phối hợp rà soát những văn bản pháp lý, những quy định liên quan đến 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không 

còn phù hợp với Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định, Thông tư liên quan. Đồng 

thời rà soát những bất cập phát sinh (nếu có) để tham mưu và báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT để có chỉ đạo xử lý kịp thời;  

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức công tác tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật về lâm nghiệp.. 

- Tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đúng thời hạn (nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức; công tác thi đua, khen thưởng... ). 

Thực hiện đảm bảo kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. 

5. Phòng Hành chính Tổng hợp: 

- Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 

2029/KH-SNN ngày 29/12/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT. 

- Tiến hành 06 cuộc kiểm tra Cải cách hành chính tại các đơn vị trực 

thuộc. 

- Tham mưu lập dự toán kinh phí, tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh 

phí để giải quyết theo đúng quy trình, quy định về chế độ, chính sách và thời 

gian, thủ tục. Thực hiện công khai tài chính theo tháng đối với lĩnh vực thanh 

toán lương, các khoản phụ cấp theo lương và công khai theo quý nguồn kinh phí 

tự chủ. 

- Tham mưu bảo quản, sử dụng tốt trang thiết bị của cơ quan; duy trì và 

vận hành tốt hệ thống mạng máy tính Intrenet, nội bộ và các phần mềm ứng 

dụng đã cài đặt đang sử dụng; bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc trong cơ quan 

luôn được thông suốt. Tham mưu quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ đúng 



7 

 

theo quy định, không để tình trạng quản lý, sử dụng tùy tiện, sai quy định.   

- Công tác quản lý văn bản, lưu trữ tài liệu, việc quản lý và sử dụng các 

con dấu theo đúng quy định. 

- Tiếp tục xây dựng cơ quan văn hóa, an ninh, an toàn, xanh, sạch, đẹp. 

6. Các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR: 

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăṇ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; 

khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng 

đến năm 2030.  

- Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng 

mùa khô năm 2020-2021 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết 

định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 và sử dụng hiệu quả trang thiết bị đã 

được trang bị cho công tác phòng, chữa cháy rừng theo nội dung đã được phê 

duyệt. 

- Hỗ trợ các Hạt Kiểm lâm và cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng và tham gia chữa cháy rừng đối với những đám 

cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương. Tham mưu cho Chi cục trưởng 

trình cấp có thẩm quyền huy động các đơn vị vũ trang và các lực lượng, phương 

tiện khác của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn, 

ứng cứu các vụ cháy rừng và phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần 

thiết và cấp bách. 

- Kiểm tra, xử lý các điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản 

trái phép; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, truy quét theo Chỉ 

thị 12, 08, 1685 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các văn bản có liên quan;  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, truy quét 

tại các khu vực giáp ranh giữa các huyện và các tỉnh lân cận theo chỉ đạo của 

Chi cục trưởng. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở, công tác 

tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác những hoạt 

động của các đối tượng có những hành vi xâm hại tài nguyên rừng, nhằm ngăn 

chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

- Xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt 

động kiểm tra, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp theo quy định hiện hành. 

7. Các Hạt Kiểm lâm trực thuộc: 

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăṇ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; 
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khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

- Tiếp tục tham mưu cho cấp thẩm quyền trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý các 

điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tham mưu chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, truy quét theo Chỉ thị 12, 

08, 1685 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các văn bản có liên quan. 

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, các đơn vị chủ rừng, chính 

quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tuần tra, truy quét nhằm phát hiện, ngăn 

chăṇ kịp thời các tụ điểm, điểm nóng về chăṭ phá rừng, khai thác rừng, đốt rừng, 

lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với 

các tỉnh vùng giáp ranh trong kiểm tra, ngăṇ chăṇ hiệu quả các vụ khai thác, vận 

chuyển lâm sản trái phép.  

- Củng cố, nâng cao năng lực lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và kiểm 

lâm; đẩy mạnh hoạt động tuần tra, quản lý bảo vệ rừng; đôn đốc các địa phương, 

đơn vị thực hiện nghiêm quy định ghi chép Nhật ký tuần tra rừng. Tập trung 

tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ vi phạm nổi cộm về lâm nghiệp; thường xuyên 

theo dõi, cập nhật thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan 

truyền thông để kịp thời giải quyết, xử lý các vi phạm.  

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

năm 2020-2021 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 

147/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 và sử dụng hiệu quả trang thiết bị đã được 

trang bị cho công tác phòng, chữa cháy rừng theo nội dung đã được phê duyệt.  

- Bố trí tuần tra, kiểm tra, tổ chức công tác trực phòng cháy, chữa cháy 

rừng 24/24h trong thời điểm cấp dự báo IV và V và những tháng cao điểm của 

mùa khô; chủ động lực lượng, phương tiện để ứng phó, tổ chức chữa cháy kịp 

thời, hiệu quả. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai thực hiện hoạt 

động khoán quản lý bảo vệ rừng, ưu tiên thiết kế diện tích mới khoán cho hộ dân 

để hỗ trợ sinh kế; phối hợp nghiệm thu diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng kế 

hoạch năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh và phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng nghiệm thu diện tích khoán rừng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2020 hoàn thành trong Quý I/2021.  

- Xây dựng mạng lưới bảo vệ rừng tại cơ sở để người dân sống gần rừng, 

ven rừng tích cực tố giác tội phạm để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, 

giảm thiểu các thiệt hại đến tài nguyên rừng. Tổ chức xây dựng, thực hiện kế 

hoạch điều tra, xác minh, mật phục, xử lý các vụ vi phạm chưa phát hiện được 

đối tượng vi phạm còn tồn đọng và phát sinh. 

III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1-Giao Lañh đaọ các Phòng chuyên môn, Đội KLCĐ & PCCCR và các Haṭ 

Kiểm lâm trưc̣ thuôc̣ xây dưṇg kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ từng nhiêṃ vu ̣cu ̣thể ; trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc , kịp thời báo cáo Lãnh đạo Chi 
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cục Kiểm lâm để xem xét, giải quyết. 

2-Trưởng các Haṭ Kiểm lâm trưc̣ thuôc̣ , Đội KLCĐ & PCCCR, Phòng 

chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chi cuc̣ trưởng về các nhiệm vụ được giao ; 

chủ động chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, công chức triển khai thực 

hiện đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng các công việc được phân công. 

3. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) theo 

quy định, các báo cáo đột xuất và cung cấp nội dung phục vụ các cuộc họp theo 

yêu cầu. 

4. Giao phòng Thanh tra Pháp chế  phối hợp với các phòng liên quan theo 

dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các đơn vị, tổng hợp 

báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện cho lãnh đạo Chi cục để có ý kiến chỉ đạo kịp 

thời.  

Ngoài các nhiệm vụ đã giao nêu trên, trong quá trình thực hiện khi có phát 

sinh các công việc đột xuất. Đơn vị có trách nhiệm chấp hành đầy đủ nội dung 

phân công của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

Kế hoạch này đươc̣ triển kha i đến các Phòng chuyên môn, đơn vi ̣ trưc̣ 

thuôc̣ Chi cuc̣ Kiểm lâm để thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận:                                                                          CHI CỤC TRƯỞNG 

- Sở NN&PTNT (để b/c); 

- GĐ, PGĐ (LN); 

- Lãnh đạo CCKL;  

- Các Phòng chuyên môn, đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣; 

- Lưu: VT, XDLL. 

                                                                  

                                                                 Nguyễn Khang Thiên  
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