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THÔNG BÁO  
Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  

tỉnh Lào Cai tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai  
nhiệm vụ năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm 

 

Ngày 18/01/2022,Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Duy - Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, cùng dự có đồng chí Tô Mạnh Tiến - 
Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, BQLRPH 

các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các KBTTN và các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn 

vị, đại biểu tham dự Hội nghị và đồng chí phó Giám đốc Sở; đồng chí Đỗ Văn Duy 
- Giám đốc Sở kết luận chỉ đạo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Chi cục Kiểm lâm đã đạt 
được trong năm 2021, góp phần vào thắng lợi chung của toàn ngành. Năm qua là 
năm tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19; có thể nói còn nặng nề hơn 
so với năm 2020; cùng với đó, đây là năm đầu thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-
2025, nên những chính sách mới cho nông nghiệp của Trung ương ban hành nhưng 
chưa có hướng dẫn thực hiện, kinh phí để thực hiện chưa được phân bổ..  

Tuy vậy, Chi cục Kiểm lâm đã tập trung chỉ đạo, tập thể công chức, viên 
chức quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng: 
Tạo được sự thay đổi tư duy về phát triển kinh tế lâm nghiệp, đã có sự chuyển biến 
rõ rệt từ lâm nghiệp truyền thống sang kinh tế lâm nghiệp, giá trị sản xuất lâm 
nghiệp đã chiếm 16% trong tỷ trọng ngành nông nghiệp; Toàn bộ diện tích rừng, 
đặc biệt là rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt, công tác thu hồi, chuyển mục 
đích sử dụng rừng được thực hiện nghiêm theo quy định; Tất cả các chỉ tiêu đều 
đạt, vượt KH, trong đó chỉ tiêu về phát triển rừng vượt trên 6% so KH, trồng cây 
xanh phân tán vượt 11% KH, đây là tiền đề quan trọng cho hoàn thành KH cả giai 
đoạn 2021-2025; Các sản phẩm lâm nghiệp chủ lực theo Nghị quyết 10 được xác 
định và tập trung phát triển mạnh với vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
với vùng nguyên liệu gỗ trên 80.000 ha, riêng sản phẩm Quế là trên 46.800 ha, là 
cơ sở để thu hút các nhà đầu tư chiến lược quan tâm đầu tư cơ sở chế biến tinh, chế 
biến sâu các mặt hàng lâm sản chủ lực.  

Công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các 
vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp thực hiện hiệu quả, đảm bảo tính răn đe; Công 
tác xây dựng lực lượng Kiểm lâm tạo được điểm nhấn quan trọng trong việc nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác 
phong, lối sống, lòng yêu nghề nghiệp và đặc biệt là nội dung tập huấn, kiểm tra 
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nghiệp vụ, rèn luyện và kiểm tra sức khỏe, xây dựng trạm kiểm lâm kiểu mẫu, 
Kiểm lâm địa bàn giỏi... Đây là bước đà, động lực thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát 
triển mạnh mẽ trong những năm tới và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, 
hạn chế đó là: Công tác trồng rừng phòng hộ thay thế, chuyển mục đích sử dụng 
rừng còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch; Số vụ vi phạm pháp Luật lâm 
nghiệp tăng so với cùng kỳ; Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng chưa được 
thực hiện đảm bảo theo quy định, còn có hiện tượng sai phạm; một số CCVC 
còn chưa cố gắng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng 
đến kết quả chung, cá biệt có những trường hợp vi phạm đến mức phải kỷ luật... 
những vấn đề này, Chi cục Kiểm lâm phải quan tâm, tập trung tham mưu, giải 
quyết trong thời gian tới. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022 

Để tiếp tục từng bước thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
của ngành trong thời gian tới, gắn với việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 10-
NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển 
nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án 
số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp 
xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025; Đặc biệt, 
thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại Quyết định 
số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.  

Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh với 
tinh thần “nông nghiệp của Lào Cai đi sau về trước” trong đó tập trung thực 
hiện “2 tăng 2 giảm” là tăng diện tích rừng trồng mới, tăng giá trị sản xuất của 
ngành và giảm số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm diện tích rừng tự 
nhiên bị mất; Năm 2022 cần tập trung một số nhiệm vụ sau: 

 1. Phối hợp với chính quyền địa phương phấn đầu hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2022 (tối thiểu vượt mức 
5%). Trong đó, phấn đấu thực hiện hiệu quả hoạt động trồng cây đầu xuân gắn 
với trồng rừng, đảm bảo kết thúc vụ Xuân Hè sẽ hoàn thành trên 50% khối lượng 
trồng rừng cả năm. 

2. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức  của cấp 
ủy chính quyền địa phương trong việc xác định bảo vệ rừng là nhiệm vụ của 
chính quyền địa phương; Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND cấp xã 
xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoàn thành ngay từ đầu 
năm (trong tháng 1-2/2022). 

3. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01, Nghị quyết 10, Đề án 
“Trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai” và Chương trình Phát triển 
Lâm nghiệp bền vững, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào 
DTTSMN... trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương. 

4. Chỉ đạo các Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phối hợp chặt chẽ với 
phòng TNMT, UBND cấp xã tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai rà soát 
đất chồng chéo; thực hiện giao đất, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo luật đất đai. 
Công tác quản lý đất đai của các chủ rừng cần thực hiện chặt chẽ. 
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 5. Thực hiện tốt công tác quản lý rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi, 
chuyển mục đích SDR, thu tiền trồng rừng thay thế. Thường xuyên theo dõi, cập 
nhật diễn biến rừng theo quy định; Rà soát, cùng cố, nâng cao chất lượng công tác 
khoán bảo vệ rừng gắn với quản lý sử dụng kinh phí giao khoán bảo vệ rừng và 
tiền DVMTR đúng quy định.  

6. Các Ban quản lý rừng căn cứ vào phương án quản lý rừng bền vững 
được duyệt lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2022-2025 và kế 
hoạch 2022 để triển khai thực hiện; Các Ban Quản lý rừng có tiềm năng phát triển 
DLST và cho thuê DVMTR làm văn bản xin chủ trương lập đề án phát triển 
DLST và cho thuê MTR trong quý I/2022. 

7. Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng tiến 
trồng rừng thay thế để hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh; Đồng thời tiếp 
tục khảo sát, thực hiện trồng rừng phòng hộ, đặc dụng thay thế đảm bảo diện tích, 
chất lượng theo đúng quy định. 

8. Tập trung phát triển chuỗi giá trị quế, gỗ từ việc già soát nguồn giống, 
trồng chăm sóc, khai thác chế biến, tiêu thụ, xây dựng chứng chỉ rừng đối với gỗ, 
chứng chỉ hữu cơ đối với quế. Thúc đẩy, hỗ trợ người dân trong việc thành lập tổ 
hợp tác phát triển sản xuất lâm nghiệp, trong đó tập trung vào ngành hàng quế. 

9. Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án ODA về lâm nghiệp; đồng thời, 
tiếp tục vận động, kêu gọi các dự án ODA, NGO mới hỗ trợ phát triển lâm nghiệp 
của tỉnh, đặc biệt trong việc thí điểm, thử nghiệm các loài cây trồng mới phù hợp 
cho vùng cao. 

10. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của 
nhân dân, vân động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; tổ 
chức lực lượng thường trực PCCCR 24/24, đặc biệt các huyện trọng điểm cháy 
của tỉnh; thực hiện tốt công tác PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng 
tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, trang thiết bị, dụng cụ tại chỗ), 3 kịp thời 
(phát hiện cháy sớm, huy động lực lượng nhanh, chữa cháy triệt để);  

11. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm, xử lý nghiêm 
minh các hành vi vi phạm về lấn chiếm rừng, khai thác, buôn bán vận chuyển, chế 
biến kinh doanh lâm sản trái phép trên địa bàn; đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên 
Nhâm Dần năm 2022 và các dịp Lễ hội. 

12. Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Hướng dẫn các địa phương, người dân trong việc lựa chọn cơ cấu cây trồng 
phù hợp để phát triển sản xuất. Riêng đối với các dự án trồng rừng cần phải giám 
sát chặt chẽ việc lựa chọn loài và chất lượng cây trồng. 

13. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi 
các doanh nghiệp lớn đầu tư chế biến và tiêu thụ lâm sản; Nghiên cứu hệ thống 
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm lâm sản nhằm quản lý tốt hệ thống cơ sở chế biến 
trên địa bàn tỉnh; Đề xuất cơ chế quản lý vùng nguyên liệu FSC, hữu cơ... của địa 
phương. 

14. Tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ CCVC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
năm 2022; tập huấn, rèn luyện để nâng cao chất lượng Kiểm lâm đặc biệt là Kiểm 
lâm địa bàn xã để tham mưu tốt cho UBND xã trong công tác quản lý, bảo vệ, 
phát triển rừng, thực thi pháp luật về lâm nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch 
số 80/KH-SNN về xây dựng lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2025. 
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15. Ngoài những nhiệm vụ chính và trước mắt này ra, căn cứ vào những 
nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm của UBND tỉnh, của Sở Nông nghiệp 
và PTNT; đề nghị Chi cục Kiểm lâm chủ động triển khai thực hiện đảm bảo tiếp 
tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. 
 Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Duy - Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm. Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT thông 
báo để Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.  
 

  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Cổng TTĐT của Sở; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- Phòng Kế hoạch TC Sở; 
- Lãnh đạo Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

  
Lê Hoàng Hiệp  
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