ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 267
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tại cuộc họp đánh giá tình hình thực
hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
03 tháng cuối năm 2019
Ngày 22/10/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là
Ban chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ban
Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng
Ngãi giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày
26/4/2017 của UBND tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ đạo báo cáo đánh giá tình
hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 03
tháng cuối năm 2019 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững;
ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí
Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ
đạo kết luận như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện
Trong 9 tháng đầu năm 2019, các sở, ngành, chính quyền địa phương
các cấp đã có nhiều cố gắng và tích cực trong công tác tham mưu, lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thuộc Chương trình mục
tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, cụ thể như: Cơ bản hoàn thành việc rà
soát phân loại rừng; đang tiếp tục triển khai việc trồng băng xanh cản lửa kết
hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng; triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư
chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành gỗ lớn,... ; đã huy động, lồng ghép các
nguồn vốn khác nhau để phát triển rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất
theo quy hoạch, kế hoạch , góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho
người dân; đã có sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan như: Quân
sự, công an, kiểm lâm và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác
bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn
chế: Diện tích rừng bị cháy tăng, trồng rừng sản xuất của người dân còn mang
tính tự phát, mật độ dày, chu kỳ khai thác 4-5 năm, việc trồng rừng gỗ lớn rất
hạn chế, chưa có sự liên kết trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp; tiến độ thực

hiện các dự án trồng rừng phòng hộ còn chậm; phá rừng, lấn chiếm đất rừng
phòng hộ tại các vùng giáp ranh vẫn còn diễn ra; chính quyền các địa phương
chưa quyết liệt trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng bền vững, đặc biệt
phát triển rừng trồng sản xuất theo chuỗi giá trị, công tác quản lý giống lâm
nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; diện tích rừng được cấp chứng chỉ còn thấp,
tính đa dạng sinh học bị suy giảm.
II. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm
1. Khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch
liên quan đến Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đã được
phê duyệt; thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện
có trên địa bàn tỉnh.Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các
vùng trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép; xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm.
2. Theo chức năng nhiệm vụ được giao quản lý, các sở, ngành, chính
quyền địa phương cần đẩy mạnh và thường xuyên tổ chức công tác tuyên
truyền về bảo vệ rừng, phát triển rừng theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội
và môi trường. Nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối
tượng, địa phương để nâng cao nhận thức của người dân.
3. Khẩn trương hoàn thành phần còn lại của việc rà soát chuyển đổi 03
loại rừng, tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ
lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm đã được UBND
tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích trồng rừng nguyên liệu gỗ
lớn, trong đó chú trọng các nội dung về giống cây trồng, phương thức trồng
rừng, để mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng rừng, phát
triển rừng bền vững. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối
hợp với Sở Khoa học Công nghệ nghiên cứu tổ chức thực hiện các mô hình
trồng lâm sản dưới tán rừng, trong đó ưu tiên phát triển các loài cây lâm sản
ngoài gỗ là đặc sản của từng địa phương; Xây dựng và thực hiện các mô hình
sản xuất trên đất dốc để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất
rừng; Lựa chọn, lai tạo ra các giống cây trồng lâm nghiệp, cây đa mục đích...
đảm bảo chất lượng khuyến cáo người trồng rừng, phục vụ cho công tác phát
triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.
4. Đối với các dự án trồng rừng thay thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các đơn vị chưa
thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo phương án của tỉnh phê
duyệt, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.
5. UBND các huyện/thành phố tổ chức rà soát, lập kế hoạch về diện
tích, vị trí, tiến độ thực hiện, nhu cầu kinh phí đối với nhu cầu trồng rừng
phòng hộ; trồng rừng sản xuất (cây bản địa) trong đó kết hợp phát triển lâm
sản ngoài gỗ ven các hồ đập nhỏ, nguồn nước sinh hoạt (không thực hiện đền
bù, tài sản, trên đất khi tham gia dự án), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, cân đối bố trí nguồn kinh phí
từ các chương trình, dự án trồng rừng thay thế để tổ chức thực hiện theo quy
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định.
6. Đối với Kế hoạch triển khai quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ
rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020: Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, điều
chỉnh nội dung, nguồn kinh phí thực hiện cho phù hợp với Luật Lâm nghiệp
và các văn bản liên quan, trong đó chú trọng thu hút các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh, chế biến gỗ tham gia liên kết với chủ rừng theo các hình
thức liên kết phù hợp để đảm bảo gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lâm sản,
nhằm nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
7. Các kiến nghị tại Báo cáo số 59/BCĐ-CTMTPTLNBV ngày
16/10/2019 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền
vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập thủ tục gửi các Sở Tài
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh theo Quy chế làm
việc của UBND tỉnh.
Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh để các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, UBND các huyện, thành
phố và các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công
Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa
học và Công nghệ;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- Các thành viên Ban theo Quyết định số 770/QĐUBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng BCĐ (Chi cục Kiểm Lâm tỉnh);
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (lnphong476)

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quốc Đạt
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