
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-SNN             Lạng Sơn, ngày    tháng 7 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí điểm cấp chứng chỉ  

quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn” 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Công văn số 2602/VP-KT ngày 13/6/2022 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí 
điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập”. Trong 
đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với UBND huyện Đình 
Lập và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị đảm bảo 
thiết thực, hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, 
đánh giá “Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện 
Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm 
từ thực tiễn; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; 
thông qua Hội nghị, là cơ hội để các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong 
và ngoài nước hợp tác liên kết đầu tư, bao tiêu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ, nhằm hỗ trợ và tạo mối liên kết ổn định, hài hòa lợi ích giữa các bên. 

 2. Hội nghị được tổ chức bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, trang 
trọng, chu đáo, khoa học, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”. 

2. Trao Chứng chỉ rừng cho nhóm hộ huyện Đình Lập. 

3. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện cấp Chứng chỉ 
rừng đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. 

4. Ký kết hợp đồng nguyên tắc/Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tiêu thụ 
các sản phẩm từ rừng có chứng chỉ trên địa bàn huyện Đình Lập giữa Ban đại 
diện nhóm hộ Chứng chỉ rừng với doanh nghiệp, tổ chức. 

5. Công tác thi đua khen thưởng. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: ½ ngày, (dự kiến ngày 18/7/2022). 

2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đình Lập. 
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IV. THÀNH PHẦN 

1. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thành phần tham dự: (dự kiến khoảng 132 đại biểu) 

2.1. Đại biểu Trung ương (dự kiến khoảng 10 đại biểu) 

- Mời đại diện Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp; Hiệp hội Gỗ và Lâm sản 
Việt Nam; Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm. 

- Tổ chức cấp chứng chỉ rừng GFA. 

- Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới. 

- Một số tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. 

2.2. Đại biểu địa phương (Khoảng 122 đại biểu) 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh.. 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, các phòng, 
đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.  

- Lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
và đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở 
Thông tin và truyền thông, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Báo Lạng Sơn.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

- Đại biểu huyện Đình Lập (Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND 
huyện, Đại diện Ban Chỉ đạo nhóm hộ Chứng chỉ rừng Đình Lập, Ban Đại diện 
nhóm hộ Chứng chỉ rừng Đình Lập, 42 trưởng nhóm hộ được cấp Chứng chỉ 
rừng Đình Lập) 

-  Một số tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 1. Tuần đầu tháng 7/2022: 

 - Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí điểm cấp 
chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”. 

 - Hoàn thiện nội dung công việc chuẩn bị, đảm bảo tổ chức Hội nghị. 

 - Ban hành giấy mời. 

 2. Tuần thứ hai tháng 7/2022: 

- Xác nhận danh sách đại biểu tham dự Hội nghị. 

 - Rà soát tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

 Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng UBND huyện Đình Lập: 
triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Cấp chứng chỉ rừng; 
ban hành giấy mời các đại biểu; chuẩn bị các điều kiện khánh tiết, hậu cần (hội 



3 

 
trường, maket, trang trí, biển tên đại biểu; trưng bày hình ảnh, tư liệu; bố trí, đón 
tiếp đại biểu). 

2. Chi cục Kiểm lâm 

 - Lập danh sách đại biểu, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phát 
hành giấy mời đại biểu tham dự; tổng hợp đại biểu tham dự, xây dựng chương 
trình hội nghị và các hoạt động khác có liên quan đến Hội nghị. 

 - Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Thí điểm cấp 
chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”; 
Xây dựng nội dung Bản Hợp đồng nguyên tắc/biên bản ghi nhớ về việc hợp tác 
tiêu thụ các sản phẩm từ rừng có chứng chỉ trên địa bàn huyện Đình Lập giữa 
Ban đại diện nhóm hộ Chứng chỉ rừng với các doanh nghiệp, tổ chức; tham mưu 
chỉ đạo của lãnh đạo Sở (khai mạc, bế mạc); Tổng hợp tài liệu phục vụ cho Hội 
nghị. 

 - Phối hợp với Văn phòng Sở, Văn phòng UBND huyện Đình Lập chuẩn 
bị các điều kiện khánh tiết, hậu cần (hội trường, maket, trang trí, biển tên đại 
biểu; trưng bày hình ảnh, tư liệu; bố trí, đón tiếp đại biểu).  

 3. Phòng Tổ chức cán bộ  

 Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân theo đề nghị của 
các đơn vị, trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định khen 
thưởng; thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

 4. Trung tâm Khuyến nông  

 Đưa tin, bài Hội nghị. 

 5. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các điều kiện 
khánh tiết, hậu cần (hội trường, maket, trang trí, biển tên đại biểu; trưng bày 
hình ảnh, tư liệu; bố trí, đón tiếp đại biểu).  

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí điểm cấp 
chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” 
của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị đơn vị có liên quan chủ động phối hợp tổ 
chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần 
thông tin đến Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT 
xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- Văn phòng Sở, Phòng KH-TC, TCCB, Trung tâm 

Khuyến nông, Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lý Việt Hưng 
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