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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:   21    /KH-KL 
V/v đăng ký nhiệm vụ công tác 

năm 2021. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày  08    tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện văn bản số 2024/SNN-KH ngày 28/12/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc đăng ký nhiệm vụ công tác năm 2021. Chi cục Kiểm lâm đăng 

ký chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Mục tiêu của năm 2021 là thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật Nhà nước về lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý bảo 

vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và 

phát triển rừng Lâm Đồng bền vững; hoàn thành chỉ tiêu ngành lâm nghiệp theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-

2025. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:  

1- Phấn đấu giảm từ 10-15% về số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm từ 

15 đến 20% diện tích rừng và khối lượng lâm sản thiệt hại; tăng dần chỉ tiêu (%) 

số vụ vi phạm phát hiện được đối tượng; không để tình trạng phá rừng trở thành 

điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. 

2- Bảo vệ, giữ vững độ che phủ rừng 55%. 

3-Thực hiện 02 cuộc tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về công tác QLBVR 

và PCCCR cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã; xây dựng 24 pano và 12 tài liệu tuyên 

truyền trên các kênh thông tin đại chúng của địa bàn 12 địa phương cấp huyện. 

Các Hạt Kiểm lâm chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn; 

xây dựng pano, áp phích và ký cam kết bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý. 

4- Triển khai 06 đợt kiểm tra công tác xử lý vi phạm tại 06 Hạt Kiểm lâm; 

kiểm tra 02 đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống cây trồng 

lâm nghiệp. 

5- Thẩm định kỹ thuật  38 hồ sơ phương án PCCCR; phấn đấu giảm thiểu 

tối đa số vụ cháy và tài nguyên rừng bị thiệt hại do cháy rừng; thẩm định 30 hợp 

đồng thuê rừng của các dự án. Thẩm định 20 hồ sơ lâm sinh; thẩm định 10 hồ sơ 

kiểm kê tài nguyên rừng; thẩm định 130 ha trồng lại rừng trên diện tích bị lấn 

chiếm sau giải tỏa. 

6- Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng tiếp tục duy trì diện tích đã 

khoán BVR 438.948,54 ha. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh 56.912,65 ha; 

nguồn vốn chi trả DVMTR 382.035,89 ha. 
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7- Theo dõi, đôn đốc chủ rừng trồng mới và tái tạo trồng lại rừng chu kỳ 

sau với tổng diện tích đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 590/QĐ-

UBND ngày 31/3/2020, với tổng diện tích 654,16 ha. Trong đó:  

- Trồng rừng thay thế: 63,79 ha. 

- Trồng rừng sau giải tỏa: 84,15 ha. 

- Trồng rừng sau khai thác trắng: 183,78 ha. 

- Trồng rừng trên đất trống: 75,54 ha. 

- Trồng rừng giổi xanh (trồng rừng mật độ thấp trên đất SXNN): 246,9 ha. 

8- Hoàn thành chỉ tiêu trồng 58.300 cây phân tán, cây che bóng từ nguồn 

ngân sách tỉnh theo nguồn kinh phí được UBND tỉnh Lâm Đồng phân bổ tại Văn 

bản số 1392/UBND-LN ngày 13/3/2020. 

9- Theo dõi, tổng hợp việc chăm sóc khoảng 1.450 ha rừng trồng các năm  

của các đơn vị chủ rừng; 

10- Tham mưu xây dựng 06 văn bản quy phạm, gồm: 03 quyết định  về  

quy trình trồng rừng loài cây lâm nghiệp chính (Thông, Keo, Sao Dầu); 01 quyết 

định về quy trình trồng rừng sau giải tỏa; 01 quyết định về rà soát, điều chỉnh 

những bất cập trong quy hoạch 03 loại rừng; 01 quyết định về quy trình xử lý 

VLC mới thay thế quy trình theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Lâm Đồng; Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

11- Tổ chức triển khai hiệu quả đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và 

phát triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020. 

12- Công tác Hành chính tổng hợp: Tiến hành 06 cuộc kiểm tra cải cách 

hành chính các đơn vị trực thuộc; kế hoạch thu phí, lệ phí khoảng 100 triệu 

đồng. 

13- Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng: tiến hành 10 cuộc kiểm tra, đánh 

giá hoạt động của cán bộ công chức kiểm lâm theo Chỉ thị 3714 của Bộ NN và 

PTNT; xây dựng kế hoạch luân chuyển ít nhất 03 cán bộ lãnh đạo cấp Hạt, cấp 

Phòng; chuyển đổi vị trí công tác ít nhất 05 công chức kiểm lâm; tham mưu tinh 

giảm biên chế từ 05 công chức trở lên. 

14- Hai Đội KLCĐ và PCCCR:  xây dựng khoảng 50 cuộc tuần tra, truy 

quét định kỳ và đột xuất; xây dựng 12 quy chế phối hợp; xây dựng ít nhất 12 

cuộc kiểm tra công tác PCCCR của chủ rừng. 

15- Các chỉ tiêu nhiệm vụ khác: 

- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra 4367,84 ha diện tích giao khoán 

theo Nghị định 01, 135, 168 theo Kế hoạch số 2027/KH-SNN ngày 29/11/2019 

của Sở Nông nghiệp và PTNT do năm 2020 chưa kiểm tra xong. 
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- Tham mưu, giải quyêt xong trên 95% văn bản của cấp trên giao và của 

các đơn vị đề nghị, yêu cầu giải quyết. 

III-CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021: 

1. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ chung: 

- 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. 

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Bảo vệ, khôi phục và phát 

triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030” theo Quyết định số 

297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và đề án “Tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm 

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

hướng đến năm 2030” đã được Chủ tịch phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-

UBND ngày 25/8/2020. 

- Tiếp tục huy động các nguồn lực của toàn xã hội tham gia vào công tác 

QLBVR, gắn trách nhiệm cụ thể đến chính quyền địa phương, các sở, ban, 

ngành và chủ rừng liên quan để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp 

trong công tác quản lý, ngăn chặn và kịp thời xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm 

rừng và đất lâm nghiệp.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng 

đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển 

rừng; thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến 

đổi khí hậu. 

- Nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt trong QLBVR. Kịp thời củng 

cố, kiện toàn bộ máy; quan tâm giải quyết tốt chế độ, chính sách, trang bị 

phương tiện, công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng làm công 

tác QLBVR, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

- Phát hiện sớm, kịp thời các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Xử lý 

vi phạm dứt điểm, nghiêm minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các 

đơn vị quản lý rừng, các doanh nghiệp được thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng triển 

khai thực hiện dự án, phương án bảo vệ rừng; xử lý nghiêm đối với các đơn vị, 

doanh nghiệp vi phạm hoặc để rừng bị phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép 

trên diện tích được giao, được thuê. 

- Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng và phát triển rừng. Tiếp tục chỉ đạo 

các đơn vị chủ rừng rà soát diện tích đất trống, đất có rừng phục hồi để thực hiện 
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các biện pháp lâm sinh nhằm khôi phục diện tích đất trống, diện tích rừng thứ 

sinh, rừng phục hồi, tăng độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng kế 

hoạch. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác QLBVR. Ứng 

dụng công nghệ địa không gian, thiết bị số để hỗ trợ phát hiện ngăn chặn kịp 

thời các hành vi phá rừng, khai thác rừng, LCĐLN. 

- Tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp thực hiện giữa các tỉnh, các 

huyện giáp ranh trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 

2. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể  

2.1. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ về Thanh tra pháp chế: 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp về lâm nghiệp . Tham mưu xử lý , 

gia haṇ các vụ vi phạm vươṭ thẩm quyền của các đơn vi ̣ điạ phương đúng trình 

tư,̣ thủ tục quy định. Kiểm tra công tác thanh tra pháp chế theo kế hoạch. 

- Theo dõi, tham mưu chỉ đạo các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng về 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, theo dõi và tham 

mưu xử lý các nội dung phản ánh của báo chí và các báo cáo cơ sở về tình hình 

quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp các phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị chức năng để xác minh 

thụ lý các nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của người dân. Tổng hợp tham mưu 

báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

- Tham mưu chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR ký kết và 

triển khai thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác lâm nghiệp 

vùng giáp ranh, quy chế phối hợp với đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã trong công 

tác bảo vệ và phát triển rừng trên đia bàn. 

- 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.  

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc việc phối hợp điều tra hoàn thiện hồ sơ xử lý 

các vụ nổi cộm tại các Hạt Kiểm lâm và 02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR.  

- Hoàn thành dự thảo các văn bản quy phạm, tổ chức lấy ý kiến góp ý của 

các đơn vị chủ rừng, địa phương, sở ngành liên quan. 

- Phối hợp triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và 

phát triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã 

được Chủ tịch phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020. 

2.2. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ về Quản lý bảo vệ rừng và BTTN: 

- Tiếp tục triển khai công tác PCCCR mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường nâng cao năng lực trong công tác BVR, PCCCR và bảo tồn ĐDSH 
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cho các địa phương (qua tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCCCR). Chủ động 

thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên 

rừng do cháy rừng gây ra, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa 

cháy rừng vào mùa khô hàng năm, góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong 

giai đoạn hiện nay và phù hợp với Luật Lâm nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra các địa phương để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng, phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời theo phương 

châm bốn tại chỗ. 

- 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. Chủ động tham mưu, 

quán triệt đến doanh nghiệp các chủ trương, chính sách, quy định của tỉnh để các 

đơn vị hiểu đúng và đủ các thủ tục hành chính và nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền kiên quyết 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.  

- Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả và triển 

khai thực hiện việc rà soát toàn bộ dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng để thực 

hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 

5375/UBND-LN ngày 18/6/2020. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 718/QĐ-SNN về việc Thành lập Tổ 

công tác kiểm tra toàn bộ diện tích giao khoán theo chương trình 01, 135, 168 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ; Kế hoạch số 775 /KH-KL, 2027/KH-SNN về việc 

tổ chức kiểm tra toàn bộ diện tích giao khoán theo Nghị định 01, 135 và 168 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ 

rừng, ngăn chặn 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”. 

- 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. 

- Tiếp tục phối hợp với các Hạt Kiểm lâm quản lý chặt chẽ các cơ sở gây 

nuôi động vật, thực vật hoang dã đã được cấp mã số. Phối hợp kiểm tra và tham 

mưu lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số cơ sở nuôi 

sinh sản/ sinh trưởng ĐVHD, cơ sở trồng cấy nhân tạo TVHD, xác nhận nguồn 
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gốc thực vật hoang dã thuộc Phụ lục II-Cites được trồng cấy nhân tạo. Tham gia 

phối hợp thực hiện các dự án liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên do các 

tổ chức phi chính phủ triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác trồng cây phân tán năm 2021 

theo kế hoạch đề ra. 

2.3. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ về Sử dụng và phát triển rừng: 

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 

những bất cập trong quy hoạch 03 loại rừng theo thông báo số 56/TB-UBND 

ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh; tham mưu việc chuyển loại rừng sau rà soát 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng rà soát, lập hồ sơ trồng 

rừng (thay thế, sau giải tỏa, trên diện tích sau khai thác trắng rừng trồng, trên 

diện tích đất trống…) giai đoạn 2021-2025; tổng hợp trình UBND tỉnh phê 

duyệt sớm để các đơn vị có đủ thời gian chuẩn bị cây giống, hiện trường trồng 

rừng đúng thời vụ; ban hành quy trình trồng rừng sau giải tỏa. 

 - Hoàn thành xây dựng kế hoạch khôi phục rừng trên diện tích 52.041 ha; 

hướng dẫn lập hồ sơ, nghiện thu, trồng và chăm sóc cây trồng xen trên diện tích 

đất quy hoạch lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp ổn định. 

- Tổ chức thẩm định kịp thời các hồ sơ lâm sinh, tạo điều kiện để các đơn 

vị tổ chức thi công kịp thời vụ. Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh rừng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn 

bản số 986/SNN-KL ngày 14/6/2019. 

 - Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng sử dụng ngưồn giống có nguồn gốc, 

xuất xứ rõ ràng; khẩn trương tiến hành gieo ươm cây giống đảm bảo các tiêu 

chuẩn theo quy định phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2021. Hướng dẫn lập Đề 

án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các đơn vị chủ rừng nhà nước; tổ 

chức kiểm tra trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để thực hiện.  

2.4. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ về Tổ chức tuyên truyền và XDLL: 

 - Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện lại các văn bản về kiện toàn tổ 

chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định 

cho phù hợp với các quy định của Luâṭ Lâm nghiêp̣ 

- Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ theo 

Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

TW Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường 

quản lý biên chế thông qua việc xây dựng các Kế hoạch biên chế, phân bổ biên 

chế và theo dõi, cập nhật tình hình sử dụng biên chế ở các đơn vị thuộc theo 

đúng quy định. 

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận không qua thi tuyển vào công tác tại Chi 

cục Kiểm lâm; trình hồ sơ đề nghị tuyển dụng công chức năm. Tổ chức, thực 

hiện thủ tục chọn, cử công chức tham gia thi nâng ngạch đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật; cử cán bộ đi công tác trong nước, nước ngoài hoặc tham gia vào 
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các ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong phạm 

vi thẩm quyền được giao; 

- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-

2025; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo theo quy 

định và yêu cầu công tác. Tiếp tục thực hiện luân chuyển công chức lãnh đạo, 

quản lý theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện việc điều động và định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý trong cơ quan, đơn vị theo quy định;  

-  Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và phối hợp với các đơn vị trực thuộc 

bố trí lại đội ngũ công chức theo vị trí việc làm tại Quyết định số 1786/QĐ-

UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 

khung năng lực theo án vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và PTNT và Đề án 

tinh giản biên chế của Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2015-2021;  

- Quản lý, rà soát, cập nhật hồ sơ công chức và người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hồ sơ đối với các đơn 

vị thuộc. Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động kịp 

thời, đúng quy định của pháp luật (nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt 

khung cho công chức; giải quyết nghỉ hưu theo chế độ cho công chức;... ); 

- Tham mưu chọn, cử và quản lý công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng - an ninh, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc 

làm... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng việc chuẩn hóa chức 

danh theo quy định;  

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 

năm 2020; kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện chế độ công vụ, chấp hành các 

quy định pháp luật về lề lối làm việc của công chức; kiểm tra, đánh giá hoạt 

động của cán bộ công chức thực hiện Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, các quy định của Đảng, nhà nước cấm công chức không 

được làm. 

- Tổ chức Hội nghị công chức, xây dựng các Quy chế hoạt động của cơ 

quan, Nội quy cơ quan; phát động và tổ chức thi đua nhằm xây dựng môi trường 

làm việc tích cực, lành mạnh, dân chủ và đoàn kết nội bộ. Thực hiện kịp thời, 

đầy đủ hồ sơ trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trên. 

- Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT cho ý kiến về mô hình Ban lâm nghiệp xã. Trong khi 

chưa có ý kiến chỉ đạo mới của cấp thẩm quyền, tiếp tục tham mưu chỉ đạo các 

Hạt Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Lâm 

nghiệp xã gắn chặt với Kiểm lâm địa bàn để triển khai hiệu quả các hoạt động 

trong lĩnh vực QLBVR.  

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và 

phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị liên quan tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 
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nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức ngành lâm nghiệp và 

các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn.  

2.5. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ về Hành chính tổng hợp: 

- Phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 để chủ 

động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- 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, chứng từ trên tinh thần tiết kiệm. 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. 

- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành 

chính. Tăng cường thực hiện kiểm tra, tham mưu lãnh đạo trong công tác chấn 

chỉnh hoạt động CCHC của các Hạt Kiểm lâm.Tiếp tục tham mưu duy trì áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 trong quản lý hành chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. 

Thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để tham mưu 

lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định trong việc giải quyết các thủ 

tục hành chính. 

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

hành tốt hệ thống mạng 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 theo quy định, 

không để tình trạng quản lý, sử dụng tùy tiện, sai quy định. Kịp thời thực hiện 

việc lập thủ tục quyết toán tăng giảm số vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị. 

Tham mưu Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra công tác quản lý, sử dụng bảo 

quản, bảo dưỡng VK, CCHT kết hợp với kiểm tra kiến thức của Lãnh đạo các 

đơn vị được Chi cục Kiểm lâm Quyết định giao VK,CCHT.   

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh lý, bán đấu giá tang vật, 

phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước thông qua xử lý vi phạm hành 

chính. 

- Công tác quản lý văn bản, lưu trữ tài liệu, tài liệu thuộc bí mật nhà nước 

và việc quản lý và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Nhà nước và 

Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy trình soạn thảo, tiếp nhận, sử dụng, quản 

lý tài liệu mật; Bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm 

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

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khi lãnh đạo giao. 

2.6. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ của 2 Đội KLCĐ & PCCCR: 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuần tra, truy quét và tổ chức thực hiện các 

biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất 

lâm nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng; tiếp tục tổ chức thực hiện các kế hoạch 
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kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng đã được Chi cục trưởng phê duyệt. Kết thúc các 

kế hoạch kiểm tra, truy quét phải tổ chức họp đánh giá rút bài học kinh nghiệm 

về tổ chức, lực lượng và kết quả thực hiện.  

- Phối hợp, hỗ trợ các Hạt Kiểm lâm giải quyết, xử lý những điểm nóng về 

chặt phá rừng, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật; 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. 

- Chủ động ký kết và triển khai thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp 

trong công tác lâm nghiệp vùng giáp ranh, quy chế phối hợp với đơn vị chủ 

rừng, UBND cấp xã trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên đia bàn. 

- 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. 

2.7. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ của 12 Hạt Kiểm lâm trực thuộc: 

- Tham mưu cấp thẩm quyền triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công 

tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm 

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

hướng đến năm 2030” đã được Chủ tịch phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-

UBND ngày 25/8/2020 tại địa phương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống 

đối với cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. 

- Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương, các đơn vị 

chủ rừng, UBND cấp xã và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tổ 

chức tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm 

hại đến tài nguyên rừng, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài nguyên rừng, 

cương quyết không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn quản lý. Có kế hoạch, giải 

pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu trong năm 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, tố giác các hành vi vi phạm qua đó để kịp 

thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, giảm thiểu các thiệt hại đến tài nguyên 

rừng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Kiểm sát) trong 

việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm mang tính phức tạp, có dấu hiệu tội phạm. 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. 

- Đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt biện pháp lâm sinh, chăm sóc 

rừng kết hợp với công tác QLBVR và PCCCR. Theo dõi, quản lý, thường xuyên 

cập nhật số liệu diễn biến tài nguyên rừng, biến động diện tích các trạng thái 
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rừng. Tăng cường giám sát các đơn vị chủ rừng nhà nước và các nhà đầu tư 

được giao cho thuê đất lâm nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai 

phạm, kiên quyết xử lý đối với cá nhân tổ chức do thiếu tinh thần trách nhiệm để 

rừng bị phá, bị khai thác trái phép trên diện tích của mình quản lý. 

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý một cách tích cực, 

phối hợp đồng bộ với các ngành chức năng có liên quan thực hiện công tác kiểm 

tra, xử lý triệt để 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. 

IV- THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ 

Phần lớn các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện trong cả năm 2021, có một số chỉ 

tiêu  thực hiện trong khoảng thời gian cụ thể, gồm có: 

- 02 cuộc tuyên truyền, tập huấn thực hiện trong tháng 3 và tháng 4 năm 

2021; 

- Thẩm định hồ sơ lâm sinh thực hiện từ tháng 09/2020 đến tháng 6/2021; 

- Thẩm định kỹ thuật hồ sơ phương án PCCCR từ tháng 11 đến tháng 

12/2021; 

- Theo dõi diễn biến rừng tính độ che phủ rừng từ 01/01/2021 đến 

31/01/2022; 

- Kiểm tra và báo cáo diện tích giao khoán theo Nghị định 01, 135, 168 

trong quý II/2021; 

- Triển khai Đề án 1836 từ năm 2021 đến 2025; 

Trên đây là báo cáo chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện năm 

2021 của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng./. 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT (để b/c); 

- GĐ, P.GĐ (LN); 

- Lãnh đạo CCKL;  

- Lưu: VT, XDLL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Khang Thiên 
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