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Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 05/01/2023 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Nông nghiệp và PTNT) về thực hiện nhiệm vụ ngành Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Chi cục Kiểm lâm đăng ký chỉ tiêu, 

nhiệm vụ hoạt động năm 2023, như sau: 

I. Các chỉ tiêu kế hoạch của Chi cục Kiểm lâm 

1. Chỉ tiêu chính  

Ngăn chặn hiệu quả các vụ phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái 

pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đạt các 

chỉ tiêu: giảm số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là số vụ không phát hiện 

đối tượng vi phạm; giảm diện tích rừng bị phá, khối lượng lâm sản thiệt hại, diện 

tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; giải tỏa và trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích 

lấn chiếm mới trong năm; thực hiện tốt công tác trồng rừng tập trung, trồng cây 

xanh và chăm sóc rừng trồng, cây xanh đã trồng, nâng tỷ lệ che phủ rừng. 

2. Các chỉ tiêu cụ thể: 

a) Ngăn chặn hiệu quả các vụ phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái 

pháp luật; phấn đấu trong năm 2023, giảm 20% trở lên về diện tích rừng và khối 

lượng lâm sản thiệt hại so với năm 2022; số vụ không phát hiện đối tượng vi phạm 

giảm còn dưới 15% so với tổng số vụ vi phạm trong năm; giảm số vụ vi phạm 

phức tạp nổi cộm so với c ng k  năm 2022; không để tình trạng phá rừng trở 

thành điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương; phấn đấu giảm 

thiểu số vụ cháy và tài nguyên rừng bị thiệt hại do cháy rừng; giải tỏa và trồng lại 

rừng trên toàn bộ diện tích lấn chiếm mới trong năm.  

b) Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng 

bền vững v ng 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” (Đề án 1836) đã được phê duyệt. 

c) Đẩy mạnh hoạt động trồng rừng, phấn đấu năm 2023 tổ chức trồng được 

485 ha rừng tập trung (gồm: 176,2 ha trồng rừng trên đất trống; 163,3 ha trồng bổ 

sung mật độ; 50 ha trồng cây xanh làm giải phân cách; 95,6 ha trồng rừng sau 

giải tỏa); phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chung 



2 

 

nhằm hoàn thành nhiệm vụ trồng 12,4 triệu cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh theo 

kế hoạch và tiếp tục chăm sóc, quản lý, bảo vệ tốt 14,1 triệu cây xanh đã trồng 

các năm trước; tiếp tục thực hiện chăm sóc rừng trồng các năm được trồng từ các 

nguồn kinh phí với diện tích khoảng 1.450 ha, đồng thời thực hiện quản lý, bảo 

vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, tiếp tục giữ vững tỷ lệ che phủ rừng hiện 

có theo kết quả phê duyệt của UBND tỉnh. 

d) Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, các tổ chức, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 458.335,5 ha; trong đó: nguồn 

vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng với diện tích 401.042,84 ha; nguồn vốn ngân 

sách tỉnh với diện tích 57.292,67 ha (ngoài lưu vực chi trả dịch vụ môi trường 

rừng) theo hướng rà soát kiện toàn và áp dụng các giải pháp tuần tra giám sát hợp 

lý để nâng cao chất lượng bảo vệ rừng. 

e) Thực hiện giải ngân trên 95% các nguồn kinh phí không tự chủ, các 

chương trình, đề án giao cho đơn vị; báo cáo kịp thời và đầy đủ tiến độ giải ngân 

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

Hoàn thành 100% kế hoạch thu phí, lệ phí (bao gồm thu phí thẩm định trồng 

rừng và chăm sóc rừng trồng các năm, trồng rừng sau giải tỏa, phí thẩm định dự 

án đầu tư liên quan lĩnh vực lâm nghiệp...); 95% các loại thu khác (bao gồm thu 

tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu tiền bán tang vật, 

phương tiện tịch thu...). 

II. Các nhiệm vụ cụ thể: 

Ngoài các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 1015/QĐ-

SNN ngày 12/8/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng; để 

hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, Chi cục Kiểm lâm triển khai các nhiệm vụ 

cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

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

Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan công tác lâm nghiệp
1
, góp phần thực 

hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các chỉ tiêu về lâm nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức, chính quyền địa 

phương và các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình 

thức thiết thực, ph  hợp có hiệu quả; trong đó chú trọng đến các hộ dân sống gần 

rừng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do và các hộ nhận khoán bảo vệ 

rừng; rà soát, xác định và yêu cầu các đối tượng trước đây đã tham gia phá rừng, 

                                                 
1
 Các Chỉ thị/Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003, số 08/2006/CT-TTg 

ngày 08/3/2006, số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011, số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019; số 45/CT-TTg ngày 

31/12/2020; số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022; số 05/CT-TTg ngày 24/5/2022; 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; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 31/3/2017; Nghị 

quyết số 10-NQ/TU ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;…. và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan 

của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. 
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khai thác rừng trái pháp luật ký cam kết không tham gia phá rừng, khai thác rừng, 

lấn chiếm đất lâm nghiệp,…  

- Tổ chức bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện 

có; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; vận động, phát 

huy được nguồn lực của toàn xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng; ngăn chặn và kịp thời xử lý các vụ vi phạm nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu 

phấn đấu giảm số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, diện tích rừng, khối lượng lâm 

sản thiệt hại, diện tích lấn chiếm đất lâm nghiệp; giảm tỷ lệ số vụ vi phạm không 

phát hiện đối tượng vi phạm, số vụ vi phạm có tính chất phức tạp, nổi cộm so với 

năm 2022; khôi phục rừng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tiếp tục đôn đốc các 

chủ rừng triển khai công tác trồng rừng để tăng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn 

tỉnh. 

- Chủ động nắm chắc tình hình, lập kế hoạch kiểm tra, truy quét, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; trong đó, tập trung tại các địa bàn giáp 

ranh và trọng điểm về phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái 

pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức mật phục, truy tìm đối tượng vi 

phạm đối với các vụ chưa xác định đối tượng vi phạm, kiên quyết không để xảy 

ra điểm nóng trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

minh theo quy định của pháp luật.  

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

và chính quyền địa phương trong việc tổ chức kiểm tra, tuần tra, truy quét nhằm 

phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm 

rừng và đất lâm nghiệp trái phép; tổ chức rà soát, xác định các trọng điểm, điểm 

nóng dễ xảy ra phá rừng, ken, khoan cây, bơm hóa chất… và xây dựng phương 

án, kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện ngăn chặn ngay 

từ khi mới phát sinh, điều tra, triệt phá các băng/nhóm, đối tượng cầm đầu, đường 

dây hoạt động phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, lập 

hồ sơ xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

luật, nhất là những phần tử kích động, lôi kéo chống người thi hành công vụ; 

quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương 

thực hiện giải tỏa diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

- Tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong quản 

lý nhà nước và thực thi pháp luật về lâm nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả 

trong việc quản lý rừng giữa các tỉnh, các huyện giáp ranh trong công tác quản lý, 

bảo vệ rừng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng đối với các dự án đầu tư thuê đất, thuê rừng; kiên quyết xử lý nghiêm và đề 

xuất thu hồi dự án đối với các doanh nghiệp vi phạm hoặc buông lỏng, không bố 

trí lực lượng bảo vệ rừng để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên diện 

tích được giao, được thuê. 
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- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp các địa phương cấp huyện, đơn vị 

chủ rừng sớm hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng 

theo phân bổ đất đai của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 326/QĐ-TTg 

ngày 09/3/2022) và của UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình 

mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 và được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 12/2022/TT-

BNNPTNT ngày 20/9/2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đôn đốc, tổng hợp, tham 

mưu báo cáo UBND tỉnh về kết quả và tiến độ thực hiện Đề án 1836, Kế hoạch 

trồng 50 triệu cây xanh của các địa phương, đơn vị theo quy định; tham mưu thực 

hiện một số nội dung còn lại theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ (Kết luận số 

929/KL-TTCP ngày 12/6/2020); 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. 

  - Tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng 

m a khô năm 2022-2023, phấn đấu giảm thiểu số vụ cháy rừng và tài nguyên 

rừng bị thiệt hại do cháy rừng; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn 

vị chủ rừng nhà nước và các doanh nghiệp được giao, cho thuê rừng và đất lâm 

nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác nhằm 

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. 

   - Theo dõi, tham mưu đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện, phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu trồng cây xanh theo Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 

12/4/2021 của UBND tỉnh về trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

giai đoạn 2021-2025; thường xuyên phối hợp, tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích 

đất trống thuộc quy hoạch lâm nghiệp đủ tiêu chí trồng rừng để đề nghị các đơn 

vị chủ rừng tổ chức trồng rừng theo quy định; quản lý chặt chẽ diện tích rừng bị 

phá, đất rừng bị lấn chiếm; phối hợp giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc và giao cho 

đơn vị chủ rừng để tổ chức trồng lại rừng; kiên quyết không để các đối tượng vi 

phạm canh tác, sử dụng diện tích đất do phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên 

địa bàn. 

- Theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng theo Thông tư số 

33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng; tiếp cận công nghệ số, ứng dụng vào hoạt động giám sát, theo 

dõi biến động tài nguyên rừng bằng trang thiết bị hiện đại, các phần mềm 

chuyên dụng (hình ảnh địa không gian, ảnh viễn thám, máy định vị, máy bay 

không người lái Flycam, …). 

- Thực hiện việc cấp mã số cơ sở nuôi, trồng cấy nhân tạo thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định; triển khai các hoạt động, 

chương trình, dự án liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, 

thực vật hoang dã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 
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- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế 

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

nhận các chương trình dự án phi Chính phủ đảm bảo theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và văn kiện dự án. 

2. Nhiệm vụ sử dụng rừng 

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và 

đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị quản lý rừng, các doanh 

nghiệp thực hiện tốt việc cung ứng tạo dịch vụ môi trường rừng; thuê đất lâm 

nghiệp, thuê rừng, thuê môi trường rừng và triển khai thực hiện dự án, phương án 

bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

- Kịp thời kiểm tra và tham mưu Sở Nông nghiêp và PTNT giải quyết đối 

với các hồ sơ lâm sinh; điều tra, kiểm kê rừng trên diện tích đất thuê, xin thuê, 

xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư 

nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức thực hiện đúng 

tiến độ. 

- Tiếp tục rà soát hồ sơ, tham mưu trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT ký hợp đồng thuê rừng với các doanh nghiệp theo quy định; hoàn thành 

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

đồng thuê rừng và thực hiện nghĩa vụ đền b  giá trị tài nguyên rừng bằng hình 

thức quản lý bằng phần mềm cơ sở dữ liệu tích hợp vào các cổng thông tin mạng 

hiện hành của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm. 

3. Nhiệm vụ khác 

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động của lực 

lượng Kiểm lâm; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức thiếu trách nhiệm, 

buông lỏng quản lý và có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm. 

- Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 

lực lượng Kiểm lâm (đặc biệt công chức Kiểm lâm được giao phụ trách địa bàn) 

nhằm nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được 

giao. 

- Triển khai, thực hiện việc xây dựng Dự án "Nâng cao năng lực cho lực 

lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng giai đoạn 2021-2030" sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án. 

- Thực hiện tốt công tác 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. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; 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 Chi cục Kiểm lâm; triển khai thực hiện tốt công tác 
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tổng hợp, báo cáo liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp và  theo yêu cầu nhiệm vụ 

được giao. 

- Thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo quyết định phê duyệt và phân công 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo thời gian, tiến độ và chất 

lượng; tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo  

đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. 

- Triển khai tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm 

ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023). 

Trên đây là nội dung đăng ký chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Chi cục 

Kiểm lâm trong năm 2023; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;  

- CCT; các PCCT;           

- Lưu: VT, XDLL. 

 

 

 

    Vũ Đình Cường 
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