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KẾ HOẠCH  
Tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát triển bền vững  

lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng”  
 

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Hội 

thảo “Bảo tồn và phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng và phát triển lâm sản ngoài gỗ và tình 

hình quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng theo bộ tiêu chí về Chứng chỉ rừng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Bảo tồn và phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ, hạn chế mất rừng, suy 

thoái tài nguyên rừng và các hệ sinh thái rừng; nâng cao năng lực, nhận thức của 

người dân và cộng đồng về bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng. 

- Xác định rõ những hạn chế, cơ hội và tiềm năng về bảo tồn và phát triển 

các loài lâm sản ngoài gỗ, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện, hướng tới nâng 

cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị từng loại rừng, góp phần đáp ứng các 

yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh 

kế cho người dân làm nghề rừng. 

II.  BỐI CẢNH TÌNH HÌNH  

Tỉnh Lạng Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 831.009 ha, trong đó diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp là 679.729 ha, chiếm 81,5% tổng diện tích tự nhiên. Vì 

vậy, sản xuất lâm nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, 

xã hội của tỉnh, đặc biệt đối với đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng 

xa và biên giới. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành lâm 

nghiệp toàn quốc, ngành lâm nghiệp Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng, tranh thủ các 

nguồn lực đầu tư cho phát triển lâm nghiệp, cũng như huy động nội lực của địa 

phương để bảo vệ và phát triển rừng. Diện tích rừng trồng tăng qua các năm (bình 

quân mỗi năm trồng được 9.000–10.000 ha, độ che phủ rừng của tỉnh tăng từ 49,8 

% năm 2011 lên 61,5% năm 2017). Bên cạnh đó, với đặc điểm địa hình, địa chất, 

thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng nên Lạng Sơn có thảm thực vật tự nhiên phong phú, 

đa dạng, trong đó có nhiều loài dược liệu quý dưới tán rừng và lâm sản ngoài gỗ 

tiềm năng. 

Tuy nhiên, hiện nay ngành lâm nghiệp và dược liệu Lạng Sơn vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế như: Phát triển rừng chưa gắn được với phát triển công nghiệp 

chế biến và thị trường tiêu thụ; diện tích trồng rừng lớn nhưng chất lượng rừng 

chưa cao, lâm sản ngoài gỗ chưa được bảo tồn và phát triển hiệu quả,… Lạng Sơn 



có nguồn cây thuốc phong phú, có giá trị kinh tế và giá trị bảo tồn cao. Tuy nhiên, 

công tác phát triển dược liệu hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng; việc khai 

thác dược liệu trong tự nhiên chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến một số dược 

liệu quý hiếm có nguy cơ cạn kiệt. 

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

năm 2018”; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về thực 

hiện “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030”, Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ 

chức Hội thảo “Bảo tồn và phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng” 

nhằm đề ra các định hướng phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, phát triển mở 

rộng diện tích trồng cây dược liệu trên các khu vực thế mạnh của tỉnh. 

III. NỘI DUNG  

Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như sau: 

1. Thực trạng bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên lâm sản 

ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý, trồng bổ sung các loài cây dược 

liệu có giá trị trên diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên. 

3. Định hướng xây dựng các dự án phát triển lâm sản ngoài gỗ gắn với 

chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành 

Lâm nghiệp bền vững và xây dựng Nông thôn mới. 

4. Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng theo bộ tiêu chí về Chứng chỉ 

rừng Việt Nam. 

5. Tiềm năng và cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển 

cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

        IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU  

1. Thời gian: 

Dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 6 năm 2018 (01 buổi). 

2. Địa điểm: 

Dự kiến tại: Khách sạn Hoa Sim - Phường Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn. 

3. Thành phần đại biểu (Dự kiến khoảng 100 đại biểu): 

- Các Sở, ngành tỉnh Lạng Sơn: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Sở Y Tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

UBND các huyện và thành phố. 

- Các cơ quan nghiên cứu, khoa học: Viện Khoa học Lâm nghiệp, Viện Điều 

tra - Quy hoạch rừng; Viện Dược liệu, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Cao 

đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc. 

- Các tổ chức: Văn phòng Helvetas Việt Nam; Hội Khoa học Lâm nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn; Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Ứng 

dụng tri thức thuốc nam; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Hội Doanh nhân 

trẻ tỉnh Lạng Sơn.  



- Các doanh nghiệp, HTX: Các doanh nghiệp, HTX đang đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực lâm nghiệp, dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

V. KINH PHÍ 

Chi từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

năm 2018 (đã giao cho Chi cục Kiểm lâm). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Kiểm lâm:  

Chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng, ban chuẩn bị và tổ chức Hội thảo: 

- Chuẩn bị nội dung Hội thảo (Báo cáo đề dẫn, chủ đề các tham luận, nội dung 

thảo luận,...); 

- Liên hệ đại biểu tham luận, tổng hợp bài tham luận, chuẩn bị tài liệu Hội thảo;  

- Chuẩn bị giấy mời, gửi giấy mời đại biểu; 

- Xây dựng Chương trình Hội thảo; 

- Chuẩn bị Hội trường, lễ tân, khánh tiết, hậu cần,...; 

- Tổ chức Hội thảo (Công tác điều hành, thư ký, hỗ trợ,...); 

- Dự toán kinh phí, thực hiện chế độ chi cho các nội dung tổ chức Hội thảo theo 

đúng quy định. 

- Các nội dung khác liên quan đến tổ chức thực hiện Hội thảo. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT: 

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung Hội thảo, thẩm định kinh phí 

tổ chức Hội thảo, tham gia công tác lễ tân, đón tiếp Đại biểu. 

3. Các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Ban quản 

lý rừng đặc dụng Hữu Liên, Phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp căn cứ theo chức 

năng nhiệm vụ, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan thực hiện các 

nội dung tổ chức Hội thảo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thảo: “Bảo tồn và phát triển bền vững lâm sản 

ngoài gỗ dưới tán rừng” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị các 

đơn vị, phòng, ban triển khai thực hiện tốt theo Kế hoạch./. 

  

Nơi nhận:       
 - Như thành phần;                                                                 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở;       
- Chi cục Kiểm lâm; 

 - Lưu: VT, KHTC. 
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