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SỞ NN & PTNT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC KIỂM LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 15 /BC-KL 

 

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phƣơng hƣớng  

nhiệm vụ năm 2021 của Cơ quan Chi cục Kiểm lâm 

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, về 

việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP;  

Căn cứ văn bản s ố 20/SNN-VP ngày 08/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lâm Đồng, về việc thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị Cán bộ Công 

chức, Viên chức năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở, 

Chi cục Kiểm lâm báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Cơ quan Chi cục Kiểm lâm, 

như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Chi cục Kiểm lâm là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm 

Đồng, Cơ quan Chi cục Kiểm lâm gồm có 05 phòng chuyên môn và 02 Đội Kiểm 

lâm cơ động và PCCCR. Tổng số công chức, lao động hợp đồng thuộc Cơ quan 

Chi cục Kiểm lâm đến ngày 31/12/2020 là 60 người, gồm 47 nam và 13 nữ; 52 

công chức và 08 người lao động.  

Các tổ chức đoàn thể Cơ quan Chi cục Kiểm lâm gồm Công đoàn (60 đoàn 

viên), Đoàn thanh niên (13 đoàn viên), Chi hội Luật gia (28 hội viên), Chi Hội Cựu 

chiến binh (gồm 05 hội viên Cơ quan và 12 hội viên các Hạt). Tổ chức Đảng là Chi 

bô ̣trưc̣ thuôc̣ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT với 37 đảng viên, Công đoàn cơ 

sở Chi cục thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT. Riêng Đội Kiểm lâm 

cơ động và PCCCR số 2 có Chi bộ cơ sở thuộc Huyêṇ ủy Đạ Huoai và Công đoàn 

cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai. 

II. KẾT QUẢ THƢC̣ HIÊṆ NHIÊṂ VU ̣NĂM 2020 

1. Công tác chính trị tƣ tƣởng: 

Lãnh đạo Chi cục đã cùng Ban ch ấp hành Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên 

quán triệt tới các đoàn viên ch ấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật Nhà nước. Toàn thể đảng viên, đoàn viên, công chức, người lao đôṇg đã 

tham gia sinh hoạt các chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh vào buổi chào cờ hàng tuần, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành: 
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Đơn vị đã xây dựng nhiệm vụ công tác năm, tổ chức các hội nghị, cuộc họp 

giao ban cơ quan định kỳ hàng tháng, giao ban các đơn vị trực thuộc 6 tháng, 9 

tháng và cả năm để đánh giá kết quả đã triển khai và đề ra các biện pháp thực hiện. 

Trong năm, Chi cục đã tiếp nhận, xử lý 4.427 công văn đến và phát hành 1.295 

công văn đi các loại để triển khai thực hiện, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên, đồng thời trưc̣ tiếp tham mưu S ở Nông nghiệp và PTNT ban hành nhiều văn 

bản liên quan công tác tổ chức, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

3. Công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ: 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp luôn được lực lượng 

Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên, liên tục. 

Trong năm 2020, đã tổ chức tuyên truyền miệng 258 cuộc với 15.720 lượt người 

tham dự; tuyên truyền thông qua các hội thi, cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật, thông 

qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 08 cuộc với 295 người tham dự. 

Ngoài ra , còn tổ chức 383 cuộc tuyên truyền lưu động theo chuyên đề thực hiện 

công tác PCCCR và hợp đồng với Đài TTTH huyện, thành phố, Đài PTTH tỉnh tổ 

chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động bằng xe loa tới tất cả các xã, phường, thị trấn 

có rừng trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. 

4. Công tác phòng, chống phá rừng: 

Với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo thưc̣ hiêṇ chương trình muc̣ tiêu phát 

triển lâm nghiêp̣ bền vững (BCĐ MTCTPTLNBV) của tỉnh, Chi cục đã tham mưu 

triển khai thực hiện các văn bản liên quan trong công tác quản lý bảo vệ và phát 

triển rừng
1
 của Thủ tướng Chính phủ, của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản 

chỉ đạo khác của UBND tỉnh liên quan đến công tác QLBV&PTR; triển khai thực 

hiện Quy chế phối hợp với các huyện, các tỉnh giáp ranh. Đồng thời phối hợp với 

cơ quan điều tra trong việc xác minh, khám nghiệm hiện trường, xác định giá trị 

thiệt hại về tài nguyên rừng, phục vụ cho công tác điều tra, kết luận các vụ án về 

Lâm nghiệp. 

Trong năm, Chi cục đã chỉ đạo các Đội KLCĐ và PCCCR tổ chức triển khai 

nhiều đợt kiểm tra thường xuyên, đột xuất và theo tin báo về tình hình phá rừng, 

khai thác, mua, bán, vận chuyển, chế biến, cất giữ lâm sản trái phép trên địa bàn. 

Các Đội KLCĐ và PCCCR số 1 và số 2 đã xây dựng 65 kế hoạch công tác 

năm, kế hoạch hàng tháng và kế hoạch truy quét tại các khu vực trọng điểm; đã tổ 

                                                           
1
 Chỉ thị 12, 08, 1685 của Thủ tướng Chính Phủ, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về chương 

trình hành động của chính phủ thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW, Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh 

ủy Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ & phát triển rừng, thông báo kết luận số 24/TB-UBND ngày 28/01/2019 của UBND 

tỉnh về kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh – Phạm S tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng 

năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, công điện số 3272/CĐ-UBND-LN ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, tình trạng ken cây, làm chết cây rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp 

luật trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 184/TB-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về Kết luận của đồng chí 

Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị trực tuyến 

sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 06 tháng đầu năm 2019 và nhiều văn bản chỉ đạo khác của các cấp. 
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chức 149 đợt tuần tra truy quét trên địa bàn quản lý, nhất là các khu vực trọng 

điểm, khu vực giáp ranh các huyện trong tỉnh, các tỉnh Đắk Lắk, Đắc Nông, Khánh 

Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận,…. Đồng thời phối hợp với các Hạt, các Phòng 

chuyên môn, cơ quan chức năng của huyện, tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch 

kiểm tra công tác PCCCR mùa khô 2019 -2020, các kế hoạch phối hợp kiểm tra, 

kiểm tra theo tin báo thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng 

và quản lý lâm sản. 

5. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên: 

a) Công tác PCCCR: 

Mùa khô 2019 - 2020: Trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 24 vụ cháy, với diện tích 

105,72 ha (rừng trồng: 04 vụ/39,93 ha; rừng tự nhiên: 14 vụ/11,13 ha và cháy thảm 

cỏ cây bụi dưới tán rừng: 06 vụ/54,66 ha). So sánh với mùa khô năm 2018 - 2019 

thì số vụ tăng 14 vụ, diện tích cháy tăng 84,17 ha. 

Chi cục Kiểm lâm đã có ý kiến kỹ thuật đối với 36 hồ sơ phương án PCCCR 

mùa khô 2020 - 2021 của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh để các đơn vị làm 

cơ sở triển khai thực hiện. Lực lượng, phương tiện và hâụ cần luôn đư ợc bố trí 

thường trực trong suốt mùa khô, sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy khi có cháy 

xảy ra.  

b) Công tác bảo tồn thiên nhiên:  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 33 loài ĐVHD đang nuôi, với 6.800 cá thể/194 

cơ sở nuôi. Trong năm 2020, đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai vận động hộ gia 

đình nuôi nhốt Gấu trên địa bàn huyện tự nguyện giao nộp cho Nhà nước 02 cá thể 

Gấu ngựa; Đồng thời đã tham mưu các thủ tục liên quan để chuyển giao các thể 

gấu trên về Trung tâm cứu hộ gấu, Vườn quốc gia Cát Tiên. 

c) Công tác khoán,  giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng:  

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 329 dự án/314 doanh nghiệp, hộ gia đình 

được giao, cho thuê đất lâm nghiệp để đầu tư triển khai dự án, với tổng diện tích là 

52.956 ha. 

Đến nay tổng số dự án đã thu hồi 194 dự án/29.676 ha gồm 159 dự án thu 

hồi toàn bộ/25.467 ha và 35 dự án thu hồi một phần/4.209 ha) do không triển khai 

thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ đã được phê duyệt, không tổ chức, bố 

trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá, bị lấn 

chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, công ty tự nguyện trả lại dự 

án... 

Tình hình ký hợp đồng thuê rừng năm 2020: đã tham mưu Sở Nông nghiệp 

và PTNT ký hợp đồng với 27 doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại số tiền các 

doanh nghiệp đóng tiền thuê rừng đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 33,3 tỷ 

đồng và đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc là 4,7 tỷ đồng. 

d) Công tác khoán bảo vệ rừng:  

Tổng diện tích khoán QLBVR: 439.461,71 ha; Trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 57.322,51 ha (với 1.336 hộ và 10 tập thể nhận 

khoán); 



4 

 

- Nguồn vốn chi trả DVMTR: 382.139,20ha (Lưu vực Đồng Nai: 295.909,70 

ha, Lưu vực Sêrêpốk 86.229,50 ha). Số hộ nhận khoán 15.982 hộ (12.225 hộ đồng 

bào DTTS, 3.757 hộ dân tộc Kinh) và 34 tập thể nhận khoán. 

đ) Công tác kiểm tra diện tích giao khoán theo 01, 135, 168: 

Thực hiện văn bản số 6636/UBNDLN ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng, Quyết định số 718/QĐ-SNN ngày 13/11/2019, Kế hoạch số 2147/KH-

SNN ngày 04/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức kiểm tra toàn bộ 

diện tích giao khoán theo Nghị định 01, 135 và 168 trên địa bàn huyện. Riêng 03 

huyện: Cát Tiên (không có giao khoán), Lâm Hà và Đức Trọng đã được thanh tra) 

nên không tổ chức kiểm tra.  

Tiến độ thực hiện (Kết quả kiểm tra từ ngày 17/12/2019 đến 24/11/2020): 

Tổng diện tích đã kiểm tra là 3.977,66 ha/7.169,37ha; đạt khoảng 55,5% về diện 

tích; kiểm tra được 06/09 huyện, thành phố và 11/14 đơn vị chủ rừng có giao 

khoán. 

e) Công tác kiểm kê rừng, theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng:  

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019; Quyết định 

số 516/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích có 

rừng: 539.365,72 ha, trong đó diện tích có rừng tính độ che phủ: 532.445,9 ha, tỷ 

lệ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2019: 54,5%. 

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đôn đốc các đơn vị khẩn trương cập 

nhật những biến động theo đúng thực tế và đúng quy định hiện hành. Dựa theo kết 

quả báo cáo từ các Hạt Kiểm lâm, tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 

ước đạt 55%. 

6. Công tác Sử dụng và Phát triển rừng: 

a) Công tác điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng: 

Đến nay, 11/12 huyện, thành phố đã hoàn thành rà soát và báo cáo kết quả 

điều chỉnh ranh giới đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (huyện Bảo Lâm chưa báo cáo kết quả điều chỉnh ranh giới đất 

sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng). 

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra ranh giới điều chỉnh đất sản xuất 

lâm nghiệp theo kiến nghị của các tổ chức, cá nhân để tham mưu cấp thẩm quyền 

xem xét, giải quyết. 

b) Nghiệm thu lâm sản khai thác, tận thu, tận dụng:  

Tổng sản lượng lâm sản khai thác năm 2020 là 40.389,54 m
3
 gỗ, 05 tấn song 

mây và 10.000 cây lồ ô. 

c) Công tác phát triển rừng: 

- Tổng diện tích trồng rừng năm 2020: 429,22 ha (trồng rừng trên diện tích 

đất trống: 75,54 ha; trồng rừng sau giải tỏa: 94,15 ha; trồng rừng thay thế: 63,79 

ha; trồng rừng trên diện tích sau khai thác rừng trồng: 183,78 ha/05 đơn vị; trồng 

bù diện tích rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước bị giảm:11,96 ha). 
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Đối với việc trồng thí điểm xen cây Giổi xanh trên diện tích đất lâm nghiệp 

đang sản xuất nông nghiệp ổn định theo kế hoạch là 246,90 ha/05 đơn vị. Tuy 

nhiên do các đơn vị không chuẩn bị kịp được cây giống nên chưa thực hiện và đề 

xuất chuyển sang năm 2021 để thực hiện. 

- Công tác trồng cây phân tán: Tổng số cây đã trồng trên địa bàn tỉnh năm 

2020 là 69.403 cây các loại, đạt 106,1 % so với số cây theo kế hoạch (65.400 cây) 

đề ra. Tổng số cây còn sống sau nghiệm thu 65.952 cây, đạt tỷ lệ 94,51%. Tổng 

kinh phí thực hiện là 8.842.849.000 đồng (nguồn kinh phí từ các địa phương: 

4.482.905.000 đồng và nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng: 

4.359.944.000 đồng). 

7. Công tác thanh tra pháp chế: 

a) Công tác kiểm tra, thanh tra: 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác Thanh tra-Pháp chế tại Hạt 

Kiểm lâm Đơn Dương, Đam Rông, Bi Doup – Núi Bà và Đội KLCĐ&PCCCR số 

2; Kiểm tra hồ sơ vi phạm vắng chủ trên địa bàn huyện Đạ Huoai, Đức Trọng. 

Ngoài ra, trong năm còn phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tiến 

hành thanh tra trách nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Di Linh. Qua kiểm tra cũng 

đã phát hiện những trường hợp chưa tham mưu theo đúng quy định đã kịp thời 

nhắc nhở, chấn chỉnh. 

b) Tình hình xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp: 

- Tình hình vi phạm: Tổng số vụ vi phạm là 680 vụ: gồm 351 vụ đã xác định 

đối tượng vi phạm (chiếm 52%) và 329 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm 

(chiếm 48%); diện tích thiệt hại do phá rừng  45,59 ha, lâm sản thiêṭ haị (04 hành 

vi) 2.472,174  m
3
. Cụ thể như sau: 

Lấn, chiếm rừng: 10 vụ (chiếm 1,5%). 

Khai thác rừng trái pháp luật: 150 vụ (chiếm 22,1% ; trong đó đã xác định 

ĐTVP: 38 vụ/150 vụ, tương đương 25,3%), thiệt hại 707,936m
3
 gỗ. 

VPQĐ của nhà nước về BVR: 13 vụ (chiếm 1,9%). 

VPQĐ về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng: 09 vụ (chiếm 

1,3%). 

Phá rừng trái pháp luật: 252 vụ (chiếm 37,1%; trong đó đã xác định ĐTVP: 

159 vụ/252 vụ, tương đương 63,1%), diện tích thiệt hại 45,59ha; thiệt hại 

1.467,01m
3
gỗ. 

VPQĐ về bảo vệ động vật rừng: 06 vụ (chiếm 0,9%). Với 5 cá thể, trọng 

lượng 11kg. 

Vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 104 vụ (chiếm 15,3%). Lâm sản: 17,126 

m
3
 gỗ. 

Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật: 122 vụ (chiếm 17,9%). 

Lâm sản: 180,102m
3
 gỗ, động vật rừng: 99 cá thể/76,8kg, . 

VPQĐ về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế 

biến lâm sản: 14 vụ (chiếm 2,1%). 

- Kết quả xử lý: Tổng số vụ đã xử lý 664 vụ, trong đó: 
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Xử lý hành chính 630 vụ, tịch thu 1.260,502m
3
 gỗ tròn, xẻ các loại, thu nộp 

ngân sách  5.244.454.000 đồng.  

Xử lý hình sự: 34 vụ (11 vụ đã xác định đối tượng, 23 vụ chưa xác định đối 

tượng), trong đó đã có quyết định khởi tố vụ án: 23 vụ, chưa khởi tố vụ án (đang 

điều tra, giải quyết tin báo TGTP): 11 vụ. So sánh năm 2019, số vụ xử lý hình sự 

giảm 24 vụ (giảm 41%). 

So sánh với cùng kỳ năm 2019, số vụ vi phạm giảm 54 vụ (tương đương 

7%); diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 11,8ha (tương đương 21%), lâm sản thiêṭ 

hại giảm 1.365,095m
3
 (tương đương 36%). Tỷ lệ số vụ chưa xác định đối tượng vi 

phạm bằng năm 2019 (48%). 

- Tình hình chống người thi hành công vụ: 01 vụ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ 

năm 2019) xảy ra tại huyện Lạc Dương vào ngày 23/8/2020. Đối với vụ việc chống 

người thi hành công vụ hiện đang được Công an huyện Lạc Dương điều tra, xử lý 

theo quy định. 

- Theo dõi các vụ nổi cộm điển hình năm 2020 

Tổng số vụ nổi cộm: 47 vụ
2
 (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019), diện tích 

rừng thiệt hại 27,39ha, khối lượng gỗ thiệt hại 629,240m
3
.  

c. Tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp 

- Lấn, chiếm mới đất lâm nghiệp: 83 vụ, diện tích 152.539 m
2
, trong đó: 

Diện tích đã giải tỏa: 59.852 m
2 
(chưa trồng rừng). So với cùng kỳ năm 2020, số vụ 

giảm 74%, diện tích giảm 81%. 

- Tái lấn, chiếm đất lâm nghiệp: 14 vụ, diện tích 68.860 m
2
, trong đó: Diện 

tích đã giải tỏa: 38.160 m
2 

(chưa trồng rừng). So với cùng kỳ năm 2020, số vụ 

giảm 70%, diện tích giảm 80%. 

8. Công tác tài chính, thực hiện chế độ, chính sách: 

- Công tác quản lý tài chính:  

Công tác lập dự toán kinh phí, tổ chức quản lý, sử dụng, cấp phát; thực hiện 

các chế độ đối chiếu, báo cáo quyết toán tài chính đúng quy định về thời gian, chất 

lượng. Tính đến 20/01/2021 đã thanh quyết toán với tổng số kinh phí như sau: 

+ Nguồn kinh phí tự chủ: 

Chi lương và các khoản trích theo lương: đã chi 7.953.146.350 đồng/ 

8.440.264.671 đồng kinh phí được giao. Đạt 94,2%. 

+ Nguồn kinh phí không tự chủ: 

Kinh phí PCCCR: đã chi 751.928.816 đồng/ 794.000.000 đồng kinh phí được 

giao, đạt 94% 

Kinh phí tinh giản biên chế: đã chi 302.853.696 đồng/  302.853.696 đồng 

kinh phí được giao, đạt 100%. 

Kinh phí may trang phục: đã chi 282.454.000 đồng/ 283.000.000 đồng kinh 

phí được giao. 

                                                           
2
 Đam Rông 16 vụ, Đức Trọng 05 vụ, Lạc Dương 07 vụ, Đà Lạt 05 vụ, Bảo Lâm 02 vụ, Lâm Hà 03 vụ, Đạ Tẻh 02 vụ, 

Bảo Lộc 02 vụ, Di Linh 01 vụ, Vườn Quốc gia Biduop – Núi Bà 02 vụ, Đạ Huoai 02 vụ. 
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Nguồn chương trình mục tiêu: đã chi 5.294.753.439 đồng/ 13.800.000.000 

đồng kinh phí được giao, đạt 38%. 

Nguồn vốn trung ương: đã chi 4.417.423.730 đồng/ 5.000.000.000 đồng kinh 

phí được giao, đạt 88,3%. 

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ: đã chi 1.841.325.000 đồng/ 1.842.000.000 đồng kinh 

phí được giao, đạt 100%. 

- Công tác quản lý quỹ thu chi tiền mặt, tài sản công, phương tiện của cơ quan 

đúng quy định, không để sai phạm, mất mát, thất thoát lớn xảy ra; sắp xếp bố trí 

phương tiện, điều kiện công tác cho lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn 

đủ, kịp thời theo yêu cầu trên tinh thần tiết kiệm; Quan tâm tham mưu cho lãnh đạo 

trang bị các thiết bị đảm bảo đủ cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 

- Thực hiện chế độ, chính sách:  

Trình Sở Nông nghiệp và PTNT xét nâng lương năm 2020 cho 113 công chức 

(trong đó có 08 trường hợp nâng lương trước thời hạn, 50 trường hợp nâng lương 

theo niên hạn, 55 trường hợp nâng phụ cấp thâm niên vượt khung) và nâng phụ cấp 

thâm niên nghề cho 187 công chức.  

Giải quyết nghỉ hưu theo chế độ cho 05 công chức, nghỉ tinh giản biên chế 

cho 02 công chức trong đợt 2 năm 2020 và đang giải quyết cho 01 công chức trong 

đợt I năm 2021. 

9. Công tác cải cách thủ tục hành chính:  

Công tác CCHC luôn được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm quan tâm chỉ đạo. Đã 

xây dựng các kế hoạch CCHC, tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2020, 

ban hành nhiềuvăn bản chỉ đạo trong công tác CCHC của đơn vị. 

Trong năm đã nghị Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh công bố thay thế 04 

TTHC (trong đó có 01 TTHC cấp huyện), bãi bỏ 07 TTHC (trong đó có 02 TTHC 

cấp huyện), ban hành mới 02 TTHC. Tiếp nhận và giải quyết 55 hồ sơ TTHC đúng 

quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định về thời gian và biểu mẫu. 

Tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-

2015 trong việc giải quyết 11 quy trình TTHC của Chi cục Kiểm lâm. 

10. Công tác văn thƣ-lƣu trữ, quản lý tài liệu, vũ khí, công cụ hỗ trợ:  

Công tác văn thư – lưu trữ được phòng HCTH tham mưu thực hiện đúng 

quy định, công văn đi và đến đều được đăng ký vào Sổ công văn đến và Sổ công 

văn đi; được chuyển đến lãnh đạo xử lý kịp thời; được lưu thành hồ sơ để lưu giữ 

kịp thời. Tiến hành rà soát, cung cấp hồ sơ lưu trữ đã qua chỉnh lý phục vụ công 

việc của các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan. 

Công tác quản lý tài liệu, vũ khí, công cụ hỗ trợ được thực hiện đúng theo 

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

Công an tỉnh kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; tập huấn 

sử dụng công cụ hỗ trợ cho 155 công chức Kiểm lâm toàn tỉnh. 

11. Công tác tổ chức cán bộ: 
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- Công tác tuyển dụng công chức : Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức 

năm 2020 (25 chỉ tiêu); phối hơp̣ các phòng chuyên môn soaṇ thảo tài li ệu, câu hỏi 

xét tuyển, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch kiểm lâm.  

Đã tiếp nhận 04 công chức thuyên chuyển từ VQG Bidoup - Núi Bà và xét 

tuyển 15 công chức để bố trí công tác tại CCKL và các đơn vị trực thuộc; đề nghị 

Sở Nội vụ công nhận hoàn thành thời gian tập sự cho 02 công chức.  

- Đào tạo, bồi dưỡng công chức: Đã cử 85 lượt công chức (109% so với kế 

hoạch) tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (07 công chức học trung cấp 

lý luận chính trị, 07 công chức tham gia đào tạo lớp cao học, 29 công chức được 

bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 12 công chức được bồi dưỡng QLNN ngạch kiểm 

lâm viên chính, ngạch kiểm lâm viên và tương đương; 09 công chức được bồi 

dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; 02 công chức được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, 

an ninh; 20 người được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc 

làm).  

Ngoài ra còn phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị xây dựng nội dung, 

cử báo cáo viên Lớp bồi dưỡng kiến thức cho 147 cán bộ Lâm nghiệp xã; đăng ký 

137 công chức tham gia tập huấn theo kế hoạch của Chi cục Kiểm lâm vùng IV. 

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển công chức lãnh đạo: Đã giới 

thiệu 01 nhân sự cho Sở để bổ sung quy hoạch chức danh Chi cục phó giai đoạn 

2020-2025. Bổ nhiệm mới 07 công chức (Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm: Đạ Huoai, 

Đơn Dương, Cát Tiên; Phó Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm: Đạ Huoai, Đơn Dương, 

Bảo Lâm; Đội phó Đội 01); bổ nhiệm lại 04 công chức (Trưởng phòng Hành chính 

tổng hợp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lạc 

Dương và Đức Trọng). Xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản 

lý của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc giai đoạn 2020-2025. Trong 

năm, đã luân chuyển 04 công chức (Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Hạt trưởng 

và 02 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm);  

- Điều động, chuyển đổi vị trí công tác của công chức không giữ chức vụ: 

Xây dựng kế hoạch và đã trình Sở quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác 

cho 04 công chức thuộc các Hạt Kiểm lâm cấp huyện.  

12. Công tác phòng chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện chế độ 

công vụ: 

- Xây dựng kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020. Trong năm, chưa 

xảy ra trường hợp nào vi phạm liên quan đến tham nhũng. 

- Tham mưu Chi cục trưởng chỉ đạo các hạt tăng cường kiểm tra hoạt động 

của Kiểm lâm địa bàn kết gắn với Ban Lâm nghiệp xã. 

- Tham mưu Kế hoạch c ủa Sở Nông nghiệp và PTNT và tham gia ki ểm tra 

thực hiện nhiệm vụ đã phân cấp cho các huyện (phòng NN&PTNT).   

- Kiện toàn tổ giám sát hoạt động công vụ thuộc Chi cục Kiểm lâm và phối 

hợp với các phòng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 3714  đối với công chức, công 

tác kiểm lâm địa bàn, Ban lâm nghiệp xã tại Hạt KL Đức Trọng và Đà Lạt. 

13. Công tác xây dựng cơ quan, xây dựng đảng, tổ chức đoàn thể; bảo vệ 

an ninh, trâṭ tƣ,̣ an toàn xã hôị: 
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Chi cuc̣ đa ̃đăng ký với Liên đoàn Lao đôṇg tỉnh và UBND thành phố Đà Laṭ 

để xây dựng cơ quan văn hoá ; phối hợp với Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên 

tổ chức cho đoàn viên tham gia các phong trào văn nghệ, tham gia dã ngoại chào 

mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn; trong năm 2020 đã giới thiệu cho Đảng bộ xét 

kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng. 

Thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan; chăm sóc tốt cây xanh, 

cây trồng trong khuôn viên cơ quan; thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh trong cơ quan; 

xây dựng cơ quan luôn an ninh, an toàn, xanh, sạch, đẹp. 

14. Công tác thi đua, khen thƣởng, kỷ luật: 

a) Thi đua, khen thưởng: 

Ngay từ đầu năm, toàn thể công chức người lao động trong Cơ quan Chi cục 

đã thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, tích cực hưởng ứng các đợt phát động 

thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành… 

a1. Khen thưởng thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣năm 2020: 

Đa ̃đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng  

- Xét tặng danh hiệu thi đua cho 11 tập thể đạt danh hiệu tập thể “Lao động  

tiên tiến” và 03 tập thể đạt “Lao động xuất sắc”;  192 cá nhân đạt danh hiệu “Lao 

động tiên tiến” 18 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. 

- Khen thưởng: 

+ Tập thể: Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh tặng Bằng 

khen cho 01 tập thể có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị Sở 

Nông nghiệp và PTNT tặng Giấy khen cho 03 tập thể “Lao động xuất sắc” và  09 

tập thể “Lao động tiên tiến”. 

+ Cá nhân: Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có 

02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 

sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Đề nghị 

Sở Nông nghiệp và PTNT tặng Giấy khen cho 18 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cơ sở”; 75 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” do đạt thành tích 

xuất sắc vượt trội. 

Đến nay, Sở Nông nghiêp̣ và PTNT đa ̃ban hành quy ết định công nhận 13 tập 

thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến được Giám đốc Sở tặng giấy khen và trình 

UBND tỉnh công nhận 01 tập thể đạt tập thể Lao động xuất sắc năm 2020. Công 

nhận 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 195 cá nhân đạt danh hiệu 

Lao động tiên tiến; 93 cá nhân được Giám đốc Sở tặng giấy khen do có thành tích 

xuất sắc vượt trội trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. 

a2. Khen thưởng theo chuyên đề: 

- Trình Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng bằng khen nhân chuỗi sự kiện "Lâm 

nghiệp VN – 75 năm hình thành và phát triển" cho 07 tập thể và 05 cá nhân, đề 

nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho 01 tập thể;  tặng bằng khen cho 01 cá nhân đã 

có thành tích xuất sắc trong công tác trồng rừng, trồng cây phân tán. 

- Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng khen tặng bằng khen: 
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+Đối với tập thể: 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy 

chữa cháy rừng (Đội Kiểm lâm Cơ động & PCCCR, Chi đoàn thanh niên Chi cục 

kiểm lâm); 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác trồng rừng, trồng cây 

phân tán (phòng QLBVR-BTTN). 

+ Đối với cá nhân: 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng 

cháy chữa cháy rừng (thuộc Đội 1,2 và phòng Hành chính tổng hợp); 01 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác trồng rừng, trồng cây phân tán tán (thuộc phòng 

QLBVR-BTTN, Sử dụng và Phát triển rừng, Hạt kiểm lâm Đơn Dương). 

b) Kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật: 

Trong năm, Chi cục Kiểm lâm có 7 công chức bị xử lý kỷ luật (01 cảnh cáo, 

06 khiển trách) và 29 công chức kiểm điểm phê bình trước tập thể đơn vị. 

15. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2020 

a) Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan: 

- Đã lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc và công chức, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được 

giao. Nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm, sai sót của công chức, bộ 

phận chuyên môn. 

- Thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với CBCC theo quy định của 

Nhà nước, phối hợp chặt chẽ cùng Công đoàn chăm lo đời sống CBCC.  

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn 

nghiệp vụ, chính trị cho công chức cơ quan, nhất là chú trọng công chức trẻ trong 

quy họach. 

- Đảm bảo đáp ứng và tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

b) Việc thực hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở: 

- Đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Chi cục chăm lo đời sống, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC và đoàn viên công đoàn, phát 

huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng, phát triển các hoạt động văn, thể, mỹ 

cho CBCC, đoàn viên công đoàn. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện CBCC trở thành lao động giỏi, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. 

c) Việc thực hiện trách nhiệm của công chức, người lao động: 

- Luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn; chủ động  khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với hiệu 

quả cao. 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, không gây phiền hà, 

sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ. 

- Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia tích cực 

các hoạt động của cơ quan. 

- Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng cơ quan ban hành. 

 d) So sánh các chỉ tiêu phấn đấu: 
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STT 
Chỉ tiêu Nghị quyết 

2020 

Thực hiện 

1 

- Đăng ký thi đua năm  

- Lao động tiên tiến (cá nhân) 

- Chiến sỹ thi đua các cấp 

54 công chức 

51 công chức 

05-09 công chức 

(18-19%) 

55 công chức (đạt 100%) 

51 công chức (đạt 100%) 

09 công chức (đạt 100%) 

2 
Tập thể Lao động tiên tiến  100% (07 tập 

thể) 

07 tập thể (đạt 100%) 

3 

Tập thể Chi cục Kiểm lâm đạt 

danh hiệu tập thể Lao động 

xuất sắc 

Xuất sắc Không đạt 

4 

CBCC đăng ký học tập làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh 

100% Đạt 100% 

5 

CBCC học tập, nghiên cứu 

nâng cao trình độ chính trị, 

chuyên môn, nghiệp vụ, thực 

hiện sinh hoạt tư tưởng dưới cờ  

100% Đạt 100% 

6 
Gia đình CBCC đạt tiêu chuẩn 

gia đình văn hóa 

100% Đạt 100% 

7 

Thực hiện nhiệm vụ QLBVR, 

phấn đấu giảm số vụ vi phạm, 

giảm diện tích rừng, khối lượng 

lâm sản thiệt hại, sô vụ vi phạm 

vắng chủ so với năm trước 

Giảm ít nhất 

20% số vụ vi 

phạm và Giảm 

30% diện tích 

rừng, 

 khối lượng lâm 

sản thiệt hại; 

giải tỏa và trồng 

lại rừng 100% 

diện tích lấn 

chiếm mới trong 

năm; giảm dưới 

30% số vụ 

không phát hiện 

đối tượng vi 

phạm;so với 

năm 2019 

Số vụ vi phạm giảm 54 

vụ  

(tương đương 7%) không 

đạt; Diện tích thiệt hại do 

phá rừng giảm 21% 

không đạt; lâm sản thiêṭ 

hại giảm 36% (đạt); 

Trồng được 91 ha; 307 

vụ chưa xác định đối 

tượng vi phạm (đạt). 

 

8 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển 

rừng, phấn đấu tăng độ che phủ 

rừng 

Từ 54,5% đến 

55% 

Ước đạt 55% (đạt) 

9 

CBCC tích cực tham gia các 

hoạt động của đoàn thể; thực 

hiện tốt nội quy, qui chế của cơ 

quan; không vi phạm kỷ luật. 

100% Đạt 100% 
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10 

CBCC tích cực thực hiện tốt 

việc xây dựng cơ quan văn hoá, 

xanh, sạch, đẹp 

100% Đạt 100% 

11 

Hồ sơ thủ tục hành chính được 

tiếp nhận, giải quyết và trả hồ 

sơ đúng thời gian, trình tự, thủ 

tục theo quy định của pháp luật; 

không có hồ sơ trễ hạn.  

100% Đạt 100% 

12 

Bồi dưỡng và giới thiệu quần 

chúng ưu tú để Đảng bộ xem 

xét phát triển Đảng 

02 người  03 người (đạt 100%) 

13 
Chi đoàn thanh nhiên phấn đấu 

đạt danh hiệu 

Chi đoàn vững 

mạnh 

Chi đoàn vững mạnh.  

14 
Công đoàn cơ quan phấn đấu 

đạt danh hiệu  

Công đoàn cơ 

sở vững mạnh 

Công đoàn cơ sở vững 

mạnh. 

15 
Cơ quan, đơn vị phấn đấu đạt 

danh hiệu  

Cơ quan, đơn vị 

văn hóa 

Cơ quan, đơn vị văn hóa 

(đã trình công nhận) 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

1. Kết quả đạt đƣợc: 

Công tác lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo; các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương 

cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp ngăn chặn vi phạm hiệu 

quả, do đó trong năm 2020 tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp đã đạt được một số 

kết quả tích cực về giảm số vụ vi phạm và giảm diện tích thiệt hại. So sánh với 

cùng kỳ năm 2019, số vụ vi phạm giảm 54 vụ (tương đương 7%), diện tích thiệt 

hại do phá rừng giảm 21%, lâm sản thiêṭ haị giảm 36%.  

2. Tồn tại, hạn chế. 

- Số vụ vi phạm, diện tích thiệt hại do phá rừng có giảm so với năm 2019. 

Tuy nhiên, tỷ lệ số vụ vi phạm vắng chủ trong năm vẫn còn cao chiếm 48% trong 

tổng số vụ vi phạm. so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 thì cả 3 tiêu chí 

(số vụ, mức độ thiệt hại và tỷ lệ vụ vi phạm vắng chủ trong năm 2020) đều không 

đạt. 

- Công tác PCCCR mùa khô 2019-2020: tình hình thời tiết diễn biến phức 

tạp hơn mùa khô năm 2018-2019, số vụ cháy rừng tăng 14 vụ nhưng cháy chủ yếu 

trảng cỏ, cây bụi, không thiệt hại đến tài nguyên rừng. 

- Một số dự án đầu tư liên quan đến rừng và đất rừng vẫn triển khai chậm 

tiến độ, không bố trí lực lượng QLBVR đủ mạnh, còn để xảy ra tình trạng phá 

rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép mà không kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và báo cáo cơ quan chức năng xử lý.  

- Công tác rà soát, điều chỉnh ranh giới cho các đơn vị chủ rừng theo Quyết 

định 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 thực hiện chậm so với yêu cầu kế hoạch; 
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diện tích thiết kế trồng rừng được thẩm định, phê duyệt thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 

được UBND tỉnh phân bổ. 

- Vẫn còn một số tồn tại trong công tác CCHC (công tác tuyên truyền CCHC 

chưa được thường xuyên; việc thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn theo phân 

cấp còn chậm…).  

- CBCC không chuyên môn về công tác đấu thầu, việc cập nhật các quy định 

mới liên quan đến đấu thầu đôi lúc chưa kịp thời, dẫn đến còn lúng túng trong quá 

trình tổ chức thực hiện, chậm giải ngân kinh phí dự án. 

- Trong năm còn nhiều công chức kiểm lâm thuôc̣ các Haṭ Kiểm lâm không 

hoàn thành nhiệm vụ bị xem xét kiểm điểm, kỷ luật. 

- Một số công việc chuyên môn chưa đảm bảo tiến đô ̣theo yêu cầu. 

2. Các nguyên nhân chủ yếu: 

a) Nguyên nhân khách quan:  

- Lâm Đồng có diện tích rừng lớn, địa hình chia cắt hiểm trở, diện tích rừng ở 

xa trung tâm nên khó khăn cho việc tuần tra, truy quét, phát hiện, xử lý đối tượng 

vi phạm. 

- Nhu cầu sử dụng lâm sản đất sản xuất ngày càng tăng đã gây áp lực đối với 

tài nguyên rừng. Các đối tượng vi phạm hoạt động tinh vi, phức tạp, manh động 

sẵn sàng chống đối lại lực lượng tuần tra gây khó khăn cho vi ệc truy bắt và xử lý 

đối tượng vi phạm; nhiều đối tươṇg bi ̣ xử phaṭ thuôc̣ hô ̣nghèo , đồng bào dân tộc 

thiểu số, người ngoài tỉnh nên khó thi hành n ộp tiền phaṭ theo quyết điṇh xử  phạt 

vi phaṃ hành chính, dẫn tới tác dụng răn đe, giáo dục chưa cao. 

- Chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị ở những trọng điểm phá rừng, khai thác 

lâm sản trái phép chưa quan tâm, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, chỉ 

đạo chưa quyết liệt. Việc triển khai các chủ trương, chính sách chậm và chưa quyết 

liệt, nhất là chủ trương xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, sự phối hợp giữa 

các cấp, các ngành và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, 

chống chặt phá rừng, chống người thi hành công vụ thiếu chặt chẽ, xử lý vụ việc 

thiếu kiên quyết. 

- Việc rà soát tài nguyên rừng trên dự án thuê rừng bị thu hồi gặp nhiều khó 

khăn do sự bất hợp tác của các doanh nghiệp; việc chấp hành đóng tiền bồi thường 

thiệt hại tài nguyên rừng còn chậm hoặc không thực hiện. Một số dự án đầu tư liên 

quan đến rừng và đất rừng triển khai chậm tiến độ, không bố trí lực lượng QLBVR 

đủ mạnh, còn để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép 

mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan chức năng xử lý. 

b) Nguyên nhân chủ quan: 

- Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ 

thực thi công vụ trong lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chưa cao, tổ chức thực hiện 

còn lúng túng, hiệu quả thấp, chất lượng tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm 

vụ ở một số đơn vị trực thuộc có mặt còn hạn chế, chưa kịp thời. 

- Môṭ số công chức kiểm lâm năng lưc̣ haṇ chế , chưa thưc̣ sư ̣tâm huyết hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 
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- Sư ̣phối hợp  của Kiểm lâm – Chủ rừng – Chính quyền địa phương cấp xã , 

Kiểm lâm – Công an ở môṭ số nơi chưa tốt , còn hoạt động theo vụ việc; Việc phối 

hợp điều tra, xác minh, truy tìm để xử lý các “đầu nậu”, chủ đường dây mua bán, 

vận chuyển lâm sản trái phép của các lực lượng chức năng chưa triệt để nên các 

hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021: 

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ chung 

- Thực hiện tốt công tác QLBVR nhằm 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. 

- 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. 

- Phấn đấu trong năm 2021, giảm từ 10 - 15% về số vụ, giảm từ 15 - 20% 

diện tích rừng và khối lượng lâm sản thiệt hại; số vụ vi phạm vắng chủ giảm 30% 

so với cùng kỳ năm 2020; không để tình trạng phá rừng trở thành điểm nóng, ảnh 

hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương (theo mục tiêu của đề án 1836). 

- 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 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 
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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 

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 từ 55% trở lên 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. Nhiệm vụ cụ thể  

2.1. Phòng Thanh tra pháp chế: 

- 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 

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

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

gia haṇ các vụ vi phạm vượt thẩm quyền của các đơn  vị địa phương đúng trình tự, 

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.  
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- 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.  

- Thực hiện công tác giải quyết đơn thư tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục. 

2.2. Phòng 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 

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 Đ ồng; 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 2021-2025 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 
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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 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 thực hiện theo chương trình trồng một tỷ cây xanh do Thủ 

tướng Chính phủ phát động. 

2.3. Phòng 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 nguồn 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.  

- Tiếp tục tham mưu thẩm định phương án quản lý rừng bền vững, đề án 

thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp phòng QLBVR và các đơn vị 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”. 

2.4. Phòng 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 
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- 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 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. 
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- 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.  

- Thực hiện tham mưu công tác tập huấn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ 

khí, công cụ hộ trợ và nhiệm vụ sử dụng công nghệ thông tin để nhập quản lý theo 

dõi hồ sơ cán bộ công chức người lao động của toàn lực lượng kiểm lâm nhằm phù 

hợp với thời kỳ công nghệ 4.0. 

- 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 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. Phòng Hành chính tổng hợp: 

- Phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 của Phòng 

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 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. 

- 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. Hai đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR: 
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- 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 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. 

- 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. Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố: 

- 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. 
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- 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 rừng. 

Tăng cường giám sát các đơn vị chủ rừng nhà nước và các nhà đầu tư được giao 

cho thuê đất và 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. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan Chi cục Kiểm lâm./. 
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