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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Bá Ngãi tại Hội nghị Quản lý 
bảo vệ rừng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng 

năm 2014 ở các tỉnh phía Bắc  

        Hà Nội, ngày  21  tháng 11 năm 2013 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, trong các ngày từ 14-15/11/2013 
tại Sơn La, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức “Hội nghị quản lý bảo vệ rừng năm 
2013 và phương hướng nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng năm 2014 các tỉnh phía 
Bắc”. Tham dự Hội nghị gồm các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm 
lâm và 24 Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khu vực phía Bắc; Lãnh đạo Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Sơn La và các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về Hội nghị. 
Sau khi nghe Cục Kiểm lâm báo cáo về công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2013 
và phương hướng nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng năm 2014; ý kiến tham luận và 
phát biểu của các đại biểu, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Bá Ngãi kết luận:  

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng tại các tỉnh phía 
Bắc đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo; Kiểm lâm 
thực sự là lực lượng nòng cốt, đã chủ động tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu 
quả các biện pháp cấp bách chống chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; 
đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tình hình vi phạm các quy định của Nhà 
nước về bảo vệ và phát triển rừng được hạn chế, đồng thời đã xuất hiện những 
mô hình bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc 
khôi phục lại diện tích rừng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. 

Mặc dù vậy, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất, khai thác gỗ và lâm sản 
trái pháp luật; mua bán, vận chuyển kinh doanh lâm sản bất hợp pháp vẫn diễn 
ra phức tạp cả về tính chất vi phạm và mức độ thiệt hại tại một số địa phương. 
Mặt khác, các ngành, các cấp ở địa phương một số nơi chưa thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của 
pháp luật, chưa kiên quyết chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đôi khi còn 
có biểu hiện tiêu cực, né tránh hoặc làm ngơ trước những hành vi vi phạm. 

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục 
những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 
cháy rừng trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các đơn vị cần tập 
trung vào một số biện pháp chủ yếu sau: 

1. Đối với Chi cục Kiểm lâm  
a) Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc và quyết liệt Chỉ thị 

270/CT-TTG ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các 
biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 
27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường chỉ đạo thực hiện các  
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