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Thực hiện Văn bản số 9885/UBND-LN ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển rừng năm 2022; Văn 

bản số 2824/STC-HCSN ngày 08/12/2022 của Sở Tài chính về việc phân bổ 

kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 và ý 

kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ngày 12/12/2022. 

Chi cục Kiểm lâm đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 tỉnh Lâm Đồng với các nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Cơ sở pháp lý đề xuất phân bổ kinh phí. 

- Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp 

thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Văn bản số 8258/BNN-TCLN ngày 07/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chỉ đạo về việc phân bổ kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển 

rừng năm 2022. 

- Văn bản số 9885/UBND-LN ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển rừng năm 2022. 

2. Các hoạt động đề xuất phân bổ kinh phí. 

 Tổng kinh phí phân bổ cho các hoạt động để thực hiện Chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 và năm 2023 là 11.141 triệu đồng, gồm có 

09 hoạt động như sau: 

Stt  Hoạt động đề xuất   Năm 2022   Năm 2023   Cộng   Ghi chú  

1 

 Hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng và 

sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản 

trái phép theo Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg  

401 2.926 3.327  Phụ lục I  
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2 
 Tập huấn sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 

12 Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố   
666 666 

 Phụ lục II  
3 

 Tham quan học tập kinh nghiệm công tác 

quản lý bảo vệ rừng ở các tỉnh phía Bắc     
337 337 

4 
 Tập huấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

lâm nghiệp   
43 43 

5 
 Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; điều 

tra đánh giá giám sát tài nguyên rừng   
1.940 1.940 

6 

Phát triển hệ thống thông tin quản lý 

ngành và chuyển đổi số trong lĩnh vực 

lâm nghiệp 
 

2.899 2.899   

7 Chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo 
 

527 527  Phụ lục III  

8 
Quản lý, cứu hộ các loài động vật rừng, 

thực vật rừng nguy cấp  
589 589  Phụ lục IV  

9 
In bản đồ thành quả theo dõi diễn biến 

rừng năm 2022  
814 814  Phụ lục V  

 Tổng cộng  401 10.741 11.141   

 (Chi tiết từng hoạt động đính kèm từ Phụ lục I đến Phụ lục V) 

2.1. Hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận 

chuyển lâm sản trái phép theo Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg: 

Với mục tiêu tăng cường kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật 

về lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh góp phần giảm số vụ vi phạm; tăng dần chỉ 

tiêu (%) số vụ vi phạm phát hiện được đối tượng, do vậy Chi cục Kiểm lâm đề 

nghị phân bổ cho hoạt động này này 3.330 triệu đồng thực hiện trong năm 2022 

và 2023, cụ thể: 

- Năm 2022: 

+ Nội dung chi: thanh toán chế độ cho công chức, người lao động thực hiện 

nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng cho Đội Kiểm lâm cơ 

động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01, số 02: hỗ trợ nhiên liệu, hỗ trợ công 

tuần tra theo định mức; tiền lương làm thêm giờ (tuần tra, mật phục làm việc ban 

đêm và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật). 

+ Kinh phí thực hiện là 401 triệu đồng. 

- Năm 2023: 

+ Nội dung chi: hỗ trợ các thành viên khi tham gia tuần tra, truy quét các 

điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng; khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh Khánh Hòa, 
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Ninh Thuận, Bình Thuận; Đắk Lắk; Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai; Bình 

Phước; nhiên liệu ô tô, xe máy; công tác phí; tiền làm ngoài giờ mật phục ban 

đêm, thực hiện nhiệm vụ các ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật … và hỗ trợ 12 Hạt 

Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

+ Kinh phí phân bổ là 2.926 triệu đồng. 

2.2. Tập huấn sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ: 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 

14/2017/QH14 ngày 20/6/2017; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hằng năm Chi cục Kiêm lâm phối 

hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an 

tỉnh Lâm Đồng tổ chức huấn luyện, cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Do vậy, năm 2023 Chi 

cục Kiểm lâm đề xuất phân bổ kinh phí 02 lớp tập huấn sử dụng vũ khí, công cụ 

hỗ trợ cho công chức toàn lực lượng Kiểm lâm do Chi cục Kiểm lâm thực hiện. 

- Nội dung chi: thù lao báo cáo viên; in ấn tài liệu, văn phòng phẩm; thuê 

hội trường, thao trường bắn đạn thật; mua đạn; nước uống tập huấn; học phí học 

viên và cấp chứng chỉ; hỗ trợ công tác phí (phụ cấp lưu trú; tiền ngủ …) và các 

khoản chi phí khác hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

- Kinh phí đề xuất phân bổ cho hoạt động này là 666 triệu đồng. 

2.3. Tham quan học tập kinh nghiệm công tác quản lý bảo vệ rừng: 

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích rừng lớn, phân bố không tập trung, địa hình 

chia cắt, hiểm trở, phức tạp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên gây nhiều khó khăn 

cho công tác quản lý bảo vệ rừng; hiện nay, nhu cầu đất sản xuất trên địa bàn 

tỉnh ngày càng gia tăng, đời sống của người dân còn khó khăn, trình độ còn hạn 

chế, quỹ đất để cấp cho các hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất có giới hạn trong khi 

đó giá trị của đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Do vậy, 

nhiều diện tích rừng đan xen, giáp ranh với diện tích sản xuất nông nghiệp của 

người dân nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Trong năm 

qua, các đối tượng vi phạm trên địa bàn cho thấy thường thực hiện các hành vi 

vi phạm bằng các hình thức khá tinh vi như hành vi phá rừng trái pháp luật bằng 

hình thức ken, khoan cây đổ hóa chất, hậu quả chỉ biểu hiện sau một thời gian 

dài, gây cho cơ quan chức năng rất nhiều khó khăn trong điều tra truy tìm đối 

tượng vị phạm để xử lý; lực lượng bảo vệ rừng hiện vẫn còn mỏng, thiếu về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng; chế độ đãi 

ngộ cho lực lượng Kiểm lâm còn thấp, trong khi đó áp lực công việc ngày càng 

lớn nên một số cán bộ, công chức chưa thực sự an tâm, nhiệt huyết công tác nên 

hiệu quả thực thi nhiệm vụ chưa cao.  

Để công tác quản lý bảo vệ rừng thu được kết quả và đạt được mục tiêu đề 

ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 17/02/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 
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rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030” thì việc tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về công tác quản lý bảo 

vệ rừng và các hoạt động khác có liên quan điến công tác quản lý bảo vệ rừng; 

công tác tổ chức và sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Kiểm 

lâm là cần thiết; do vậy Chi cục Kiểm lâm đề xuất 01 chuyến tham quan học tập 

kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc trong năm 2023. 

- Thành phần: các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Ban chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025; cơ quan thường 

trực Chi cục Kiểm lâm. 

- Kinh phí đề xuất phân bổ cho hoạt động này là 337 triệu đồng. 

2.4. Tập huấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp: 

Để công chức thực thi công vụ nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm 

pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; trang bị kiến thức, 

kỹ năng trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo; lập biên bản và xử lý vi phạm 

hành chính, Chi cục Kiểm lâm đề xuất tổ chức 01 lớp tập huấn cho 12 Hạt Kiểm 

lâm huyện và thành phố trong năm 2023. 

- Nội dung hỗ trợ: thù lao báo cáo viên; in ấn tài liệu, văn phòng phẩm; 

thuê hội trường; hỗ trợ công tác phí (phụ cấp lưu trú; tiền ngủ…) và các khoản 

chi phí khác hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

- Đối tượng tập huấn: công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra pháp chế các hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; Phòng Thanh tra pháp chế và 

một số công chức các phòng chuyên môn, các đội thuộc Chi cục Kiểm lâm. 

- Kinh phí đề xuất phân bổ cho hoạt động này là 43 triệu đồng. 

2.5. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; điều tra đánh giá giám sát tài 

nguyên rừng; điều tra xác minh các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp: 

Để thực hiện việc quản lý và phát triển rừng bền vững thì công tác theo dõi 

diễn biến tài nguyên rừng (nhằm xác định diện tích các loại rừng, đất quy hoạch 

phát triển rừng hiện có; xác định các diện tích biến động của từng loại rừng, 

từng chủ rừng nhằm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng; bên cạnh đó là phải cập nhật, phản ánh chính xác, 

khách quan những biến động về trạng thái rừng, đất quy hoạch phát triển rừng, 

chủ rừng và tổ chức được giao quản lý rừng, mục đích sử dụng rừng, nguyên 

nhân biến động ; điều tra xác minh các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp để xử lý 

triệt để, răn đe là vô cùng quan trọng; do vậy Chi cục Kiểm lâm đề xuất phân bổ 

kinh phí cho các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Kiểm lâm và 12 Hạt Kiểm 

lâm huyện, thành phố để tổ chức thực hiện. 

- Nội dung công việc: thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp số liệu 

phục vụ công tác quản lý; thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp 

quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (bao gồm: chi công tác phí; tiền 
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lương làm ngoài giờ và các khoản chi phí khác hợp lý, hợp lệ theo quy định của 

pháp luật). 

- Kinh phí đề xuất phân bổ cho hoạt động này là 1.940 triệu đồng.  

2.6. Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành và chuyển đổi số trong lĩnh 

vực lâm nghiệp: 

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý điều tra, giám sát tài 

nguyên rừng:  

+ Thực hiện bay Flycam chụp hiện trạng rừng hàng tháng; kiểm tra đột 

xuất các điểm nóng (chi công tác phí, nhiên liệu, chi phí mua pin thiết bị bay). 

+ Thành phần tham gia: lực lượng Kiểm lâm; công an, quân đội; các sở, 

ban ngành có liên quan.  

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023. 

+ Kinh phí cho hoạt động này là 315 triệu đồng. 

- Xây dựng phần mềm quản lý thuê rừng và phần mềm quản lý xử phạt 

trong lĩnh vực lâm nghiệp; thuê hạ tầng, bảo trì nâng cấp phần mềm quản lý văn 

bản điều hành và đào tạo nâng cao năng lực: 

+ Xây dựng phần mềm quản lý thuê rừng và phần mềm quản lý xử phạt 

trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

+ Bảo trì phần mềm quản lý văn bản điều hành. 

+ Đào tạo, hướng dẫn sử dụng các phần mềm. 

+ Kinh phí cho hoạt động này là 2.584 triệu đồng. 

2.7. Chi phí hoạt động Ban chỉ đạo Chương trình: 

- Nội dung chi: hỗ trợ các cuộc họp Ban chỉ đạo; chi phí kiểm tra, giám sát 

thực hiện Chương trình và các khoản chi phí khác hợp lý, hợp lệ theo quy định 

của pháp luật. 

- Kinh phí đề xuất phân bổ cho hoạt động này là 527 triệu đồng.  

+ Ban chỉ đạo Chương trình (Sở Nông nghiệp và PTNT) là 288 triệu đồng. 

+ Cơ quan thường trực (Chi cục Kiểm lâm) là 239 triệu đồng. 

2.8. Hoạt động quản lý, cứu hộ các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp: 

Mục đích là nhằm cứu hộ các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp 

do người dân tự nguyện giao nộp hoặc là tang vật vi phạm do lực lượng Kiểm 

lâm thu giữ chờ xử lý theo quy định. 

- Kinh phí đề xuất phân bổ cho hoạt động này là 589 triệu đồng.  

- Nội dung hỗ trợ: đầu tư chuồng trại nuôi nhốt; mua dụng cụ, trang thiết bị 

vật tư, y tế cơ bản cho 12 Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố và Chi cục Kiểm lâm; 
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chi phí thực hiện việc ký cam kết với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và các 

khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.  

2.9. In bản đồ thành quả theo dõi diễn biến rừng năm 2022: 

- Kinh phí đề xuất phân bổ cho hoạt động này là 814 triệu đồng. 

- Nội dung chi: In bản đồ kết quả diễn biến rừng năm 2022 cấp tỉnh; 12 đơn 

vị cấp huyện; 122 xã, phường và 320 đơn vị chủ rừng nhóm II (quy định thành 

quả theo dõi diễn biến rừng tại Điều 38 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về đề xuất các hoạt động, phân bổ kinh phí thực hiện 

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 để tổng hợp trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CCT, các Phó CCT; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Đội KLCĐ và PCCCR số 01, số 02; 

- Lưu VT, QLR, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

   Vũ Đình Cường 
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