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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài  

tại Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp và công tác Phòng chống thiên tai – 

TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 

 

Ngày 11/3/2022, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp và công tác Phòng chống 

thiên tai – TKCN, CH năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có 

đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các 

ban, ngành trên địa bàn huyện, các thành viên BCĐ về chương trình mục tiêu phát triển 

lâm bền vững huyện, các chủ rừng và các xã, thị trấn. 

 Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác Lâm nghiệp, Báo cáo tổng kết công tác 

PCTT – TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và ý kiến thảo luận của các đại 

biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài kết luận như sau: 

1. Về kết quả đạt được:  

 Trong năm 2021, với sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 

các cấp và các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai, 

thực hiện công tác Lâm nghiệp và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực:  

Diện tích rừng được bảo vệ tốt, trồng rừng vượt kế hoạch, tiến độ giao rừng gắn 

giao đất lâm nghiệp và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng 

đồng dân cư đạt kế hoạch, độ che phủ rừng đảm bảo theo Nnghị quyết của Đại hội Đảng 

bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; không có cháy rừng xảy ra, không có điểm nóng 

về khai thác rừng.  

Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành kịp thời Phương án phòng 

chống thiên tai – TKCN,  chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng; Phân công nhiệm vụ, 

phân vùng chỉ đạo cho các thành viên trực tiếp ở các địa phương; Tổ chức thăm hỏi, 

động viên kịp thời các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra; Làm tốt công 

tác quản lý, vận hành, điều tiết nước tưới phù hợp đối với từng công trình thủy lợi. 

2. Về tồn tại, hạn chế: 

- Tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật 

vẫn còn xảy ra; phát hiện hành vi vi phạm có lúc chưa kịp thời, xử lý vi phạm chưa thật 

nghiêm minh; nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ rừng của nhân dân còn hạn 

chế. 
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- Công tác PCTT-TKCN đang ở mức khắc phục thiệt hại, các biện pháp phòng 

chống giảm nhẹ khi có thiên tai xẩy ra còn hạn chế. Công tác chuẩn bị các loại vật tư, 

phương tiện ứng cứu còn thiếu, không đủ lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu “4 tại chỗ”. 

3. Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới: 

3.1. Về công tác Lâm nghiệp: 

3.1.1 Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 09/8/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa 

bàn huyện Quỳ Châu”. 

3.1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận mọi 

công dân, để nhân dân hiểu rõ các giá trị, tác dụng to lớn của rừng tự nhiên đối với con 

người, từ đó làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và hành động về quản lý rừng, bảo vệ 

rừng và phát triển rừng. 

 3.1.3. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp 

chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng giữa 

chính quyền cơ sở, các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng; Nêu cao tinh thần, 

trách nhiệm của các thành viên BCĐ huyện được phân công phụ trách địa bàn các xã, thị 

trấn, phải thường xuyên bám sát địa bàn, phát hiện, ngăn chặn, tham mưu, xử lý kịp thời, 

hiệu quả đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.  

3.1.4. Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng rừng 

và đất lâm nghiệp thực sự hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững môi 

trường sinh thái. 

 3.1.5. Nâng cao hiệu quả đối với công tác chống chặt phá rừng, khai thác rừng, 

đốt than để trồng rừng nguyên liệu, chuyển đổi, chuyển nhượng rừng và đất lâm nghiệp 

trái pháp luật. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm 

pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp xẩy ra trên địa bàn huyện; kiên quyết thu hồi rừng và 

đất lâm nghiệp đối với các vụ vi phạm về chặt phá rừng trái pháp luật. 

 3.1.6. Gắn trách nhiệm bảo vệ rừng cụ thể với chủ rừng, Kiểm lâm địa bàn, chính 

quyền cơ sở, các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và người đứng đầu. 

 3.1.7. Xác định, khoanh vùng các vùng rừng, vùng thực bì dễ cháy để triển khai 

thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng cụ thể theo phương án đã được cấp 

trên phê duyệt. 

 3.1.8. Tiếp tục rà soát, tổng hợp toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng có đất 

trống xen kẽ chưa giao để triển khai thực hiện tốt Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm 

nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 

– 2023, phấn đấu xong trước năm 2024.  

3.1.9. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; quy hoạch xây dựng nhà 

máy chế biến gỗ ván thanh, nhà máy băm dăm nguyên liệu gỗ rừng trồng; xây dựng 
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vườn ươm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; trồng rừng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn chứng 

chỉ bền vững FSC có giá trị kinh tế cao; trồng cây dược liệu dưới tán rừng… 

 3.1.10. Tạo điều kiện, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, các dự án vào lĩnh vực lâm 

nghiệp; xây dựng được các mô hình đại diện, đặc biệt là bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên. 

 3.1.11. Hạt Kiểm lâm là cơ quan thường trực của BCĐ huyện và chịu trách nhiệm 

tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện 

các nội dung ký cam kết về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR của Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng là tổ chức đóng trên địa bàn, cuối năm có 

đánh giá, nhận xét cụ thể. 

3.1.12. Quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, kể cả khen thưởng đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ về công tác Lâm 

nghiệp. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, hiệu quả.  

3.1.13. Thực hiện các chính sách về phát triển lâm nghiệp theo Nghị quyết số 

18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban 

hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025. 

3.2. Về công tác Phòng chống thiên tai – TKCN: 

3.2.1. Các ngành, địa phương cần tiến hành rà soát, củng cố kiện toàn Ban chỉ huy 

PCTT-TKCN. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của từng ngành, 

lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn, đơn vị và công trình theo phương châm 4 tại 

chỗ và nâng cao năng lực cộng đồng. Chú ý đến các hồ đập, vùng nguy cơ dễ xẩy ra lũ 

ống, lũ quét và sạt lở đất. 

 3.2.2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong 

công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro thiên tai với các hoạt 

động kinh tế xã hội tại địa phương. 

 3.2.3. Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo đối với các loại thiên tai ảnh hưởng 

trên phạm vi rộng, kéo dài, gây thiệt hại lớn và có thể dự báo, cảnh báo sớm như: bão, 

lũ, rét, hạn hán. 

 3.2.4. Điều chỉnh cơ cấu sản xuất, mùa vụ kịp thời, đồng thời kiểm soát tốt các 

nguồn lực hỗ trợ để phục hồi sản xuất nhanh, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. 

 3.2.5. Tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng thiết yếu: Rà soát, đánh 

giá, xử lý nhanh các công trình hạ tầng chưa phù hợp, cản trở thoát lũ, gây sạt trượt ảnh 

hưởng đến an toàn công trình và khu dân cư. 

 3.2.6. Tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng cơ sở hạ 

tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,... để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và 

không làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai, cản trở thoát lũ, hư hỏng công trình. 

 3.2.7. Kiểm soát, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn các công trình phòng 

chống thiên tai, đặc biệt là công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống lưới điện, 
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thông tin truyền thông,...  

 3.2.8. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông PCTT các văn bản 

chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, bản, người dân, đặc biệt quan tâm đến 

người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi để người dân sẵn sàng ứng phó, chống chịu 

được với các tình huống bất thường, cực đoan.  

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hoài tại 

Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp, PCTT-TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 

2022 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, ngành liên 

quan; UBND các xã, thị trấn Tân Lạc biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận : 
- TTHU, TTHĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện;        (b/cáo) 

- Các PCT.UBND huyện;  

- Các thành viên BCĐ CTMTPTLNBV, PCTT; 
- CVP HĐND-UBND huyện; 

- Các xã, thị trấn Tân Lạc; 

- Lưu: VT,NN,T, 50.                  

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lang Văn Đông 
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