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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:           /TB-SNN Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp 

giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh: Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Kạn 

trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 

 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 3560/QCPH/SNN-TN-LS-BK, ngày 

19/12/2018 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 tỉnh: Thái Nguyên, 

Lạng Sơn, Bắc Kạn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngày 

21/10/2019 tại trụ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, đ/c 

Hoàng Văn Chiều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, đ/c 

Nông Xuân Bắc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, 

đ/c Hà Kim Oanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đã 

chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và 

PTNT 03 tỉnh Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Kạn trong công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và 

chuyên viên các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 

Kiểm lâm 03 tỉnh, Ban quản lý rừng đặc dụng tại các huyện giáp ranh 03 tỉnh; 

Lãnh đạo UBND các huyện: Tràng Định, Bắc Sơn và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

Lãnh đạo UBND các xã giáp ranh 03 tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Lạng Sơn; các cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng khu vực giáp ranh giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh năm 2019 

và các tham luận, ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT 03 tỉnh thống nhất kết luận hội nghị như sau: 

1. Công tác tổ chức Hội nghị 

Hội nghị được đơn vị chủ trì là Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn 

chuẩn bị và tổ chức đảm bảo thời gian, thành phần tham dự và nội dung của Quy 

chế phối hợp. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thực 

hiện Quy chế phối hợp trong năm 2019 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 

2020; Hội nghị cũng đã tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu trong thực hiện công tác phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng khu vực giáp ranh. 
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2. Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2019 

a) Những kết quả đạt được 

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 tỉnh đã triển 

khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về lĩnh 

vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường tổ chức tuyên truyền, hướng 

dẫn thực hiện và kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm 

nghiệp trên địa bàn quản lý, trong đó chú trọng công tác phối hợp giữa các vùng 

giáp ranh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác 

quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. 

Công tác phối hợp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Các 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được phối hợp triển khai, phổ biến trong nhân 

dân khu vực giáp ranh; các khu vực rừng giáp ranh giữa 03 tỉnh không xảy ra 

điểm nóng về khai thác lâm sản, không xảy ra cháy rừng; tình trạng phá rừng, 

khai thác trái phép rừng tự nhiên, rừng núi đá, nhất là các loại gỗ quý hiếm đã 

được hạn chế đáng kể; việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật đã 

giảm rõ rệt; nhiều vụ vi phạm đã được lực lượng Kiểm lâm 03 tỉnh phối hợp 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Những tồn tại, hạn chế: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ 

rừng chưa được sâu rộng; chưa có sự lan tỏa đến từng địa bàn, cơ sở; hiệu quả 

chưa cao. Việc nắm bắt thông tin về nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm tài 

nguyên rừng còn hạn chế, đặc biệt là việc rà soát thống kê các đối tượng mua bán, 

vận chuyển lâm sản trái phép,... dẫn đến trao đổi, chia sẻ thông tin chưa được kịp 

thời, làm hạn chế đến hiệu quả trong phối hợp. Tình hình vi phạm Luật Lâm 

nghiệp tại các vùng giáp ranh tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra, chưa có biện 

pháp ngăn chặn triệt để. Việc tổ chức các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh 

nghiệm, cách làm hay, sáng tạo giữa các tỉnh còn hạn chế. 

- Nguyên nhân: 

Do địa bàn quản lý rộng và hầu hết các khu vực giáp ranh thường xa khu 

trung tâm huyện, xã, giao thông đi lại khó khăn, nên việc bố trí lực lượng, 

phương tiện, trang thiết bị,.. để bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Tại địa bàn các 

khu vực giáp ranh người dân chủ yếu là dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không 

đồng đều, sinh kế của người dân chưa được cải thiện, đời sống còn nhiều khó 

khăn, dẫn tới người dân vào rừng khai thác lâm sản trái phép. Ngoài ra, một số 
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cán bộ Kiểm lâm địa bàn chưa chủ động tham mưu, đề xuất cho chính quyền địa 

phương xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, truy quét một cách quyết liệt 

nên hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa cao; trình độ năng lực, chuyên 

môn, nghiệp vụ một số cán bộ Kiểm lâm còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy chế phối hợp năm 2020 

a) Nhiệm vụ 

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-

CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

- Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại 

khu vực giáp ranh để hạn chế các vụ việc vi phạm luật lâm nghiệp. 

- Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm về quản 

lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh. 

- Học tập, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các bên về tổ chức thực 

hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại mỗi địa phương. 

b) Giải pháp  

- Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

đến mọi tầng lớp nhân dân vùng giáp ranh, nhất là Luật Lâm nghiệp và các văn 

bản liên quan. 

- Thiết lập, duy trì thông suốt các kênh thông tin liên lạc giữa lực lượng 

Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn giáp ranh. 

- Xác định vùng trọng điểm thường xảy ra khai thác, phá rừng, mua bán, 

vận chuyển trái phép lâm sản để ngăn chặn, kịp thời xử lý các vụ vi phạm, 

không để xảy ra điểm nóng. 

- Thực hiện tốt việc lồng ghép các hoạt động của Quy chế phối hợp với 

nội dung phối hợp của cụm an ninh liên hoàn và các chương trình hoạt động 

khác. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Quy chế phù hợp với điều kiện 

thực tế của mỗi địa bàn. 

4. Bổ sung quy chế, giao nhiệm vụ chủ trì năm 2020 

Hội nghị đã thống nhất bổ sung vào Quy chế nội dung về phối hợp cùng 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cộng đồng dân cư khu vực giáp 

ranh và phối hợp trong các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng. 

Hội nghị thống nhất giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Quy chế năm 2020 

cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn. 



4 

 

5. Tuyên dương, khen thưởng năm 2019 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh đã trao Giấy 

khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT mỗi tỉnh cho các tổ chức, cá nhân 

của tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp vùng giáp ranh. Cụ thể: 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn khen thưởng 03 tập thể, 03 cá nhân, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên khen thưởng 03 tập thể, 05 cá nhân, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn khen thưởng 03 tập thể, 02 cá nhân. 

6. Đề xuất, kiến nghị  

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh thống nhất đề 

xuất, kiến nghị một số nội dung sau: 

- Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

+ Xem xét điều chỉnh quy định về quản lý rừng tự nhiên phù hợp với từng 

khu vực; trong đó đối với khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên 

cần có hướng dẫn để nhân dân được trồng rừng thâm canh trên diện tích rừng tự 

nhiên nghèo kiệt nhằm phát huy giá trị sử dụng đất và xóa đói, giảm nghèo. 

+ Xem xét đề xuất điều chỉnh quy định nhà nước là đại diện chủ sở hữu 

đối với rừng tự nhiên như nêu trong Điều 7 Luật Lâm nghiệp 2017; vì thực tế 

hiện nay nhiều diện tích đất lâm nghiệp đã được giao quyền sử dụng cho các hộ 

dân có rừng tự nhiên. 

- Đối với UBND các tỉnh: Tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển sản 

xuất, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực giáp ranh, nhằm hạn chế phụ 

thuộc vào thu hái, khai thác sản phẩm từ rừng tự nhiên do nhà nước quản lý. 

- Đối với UBND các huyện giáp ranh: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về lâm nghiệp, nhất là quản lý đất lâm nghiệp và công tác quản lý, bảo vệ 

rừng trên địa bàn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị để phối hợp chỉ đạo, thực hiện./. 

  

 Nơi nhận: 
- UBND 03 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, BắcKạn (B/c); 

- Sở NN&PTNT 03 tỉnh; 

- UBND các huyện giáp ranh: Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, 

Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Bắc Sơn, 

Bình Gia, Tràng Định, Hữu Lũng; 

- Chi cục Kiểm lâm 03 tỉnh; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện giáp ranh; 

- BQL rừng đặc dụng: Thần Sa - Phượng Hoàng, ATK 

Định Hóa, Hữu Liên; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hòa 
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