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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Bá Ngãi tại Hội nghị tổng kết 
công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2013 khu vực phía Nam 

 
Ngày 25-26/11/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Lâm nghiệp đã 

tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ rừng khu vực phía Nam năm 2013”. 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Bá Ngãi chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các 
đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, 22 Chi cục Kiểm lâm các tỉnh 
khu vực phía Nam; Vườn Quốc gia Cát Tiên, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. 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:  

Năm 2013, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng 
với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa 
phương, sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng kiểm lâm các tỉnh phía Nam, công tác 
quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm pháp 
luật về quản lý bảo vệ rừng giảm hơn so với năm 2012 (số vụ phá rừng trái pháp 
luật giảm 26,6%, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 71%, vi phạm về khai thác, 
mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép giảm 14,5%). Công tác phát triển rừng 
(trồng mới) đạt được nhiều kết quả khá tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
bảo vệ và phát triển rừng. 

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai 
thác, mua bán, vận chuyển gỗ, lâm sản và động vật rừng trái phép tại một số địa 
phương còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh còn nhiều rừng, địa bàn các 
tỉnh giáp ranh, khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia. Tình hình chống người 
thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng gây bức xúc trong xã hội (tăng 29 vụ 
so với năm 2012). 

Để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, 
yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thực thi pháp luật về lâm nghiệp 
trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực 
hiện một số nội dung chủ yếu sau: 

 
1. Đối với các Chi cục Kiểm lâm  
a) Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Quyết định 

07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số 
chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 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 biện pháp bảo vệ 



rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ... Chủ 
động tham mưu cho các cấp chính quyền để thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng năm 2014; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. 

b) Tập trung triển khai quyết liệt các hoạt động về công tác PCCCR trong 
mùa khô; chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại 
các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; chỉ đạo kiểm tra, đôn 
đốc, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ 
để sẵn sàng chủ động đối phó, ứng phó trong mọi tình huống, cương quyết 
không để xảy ra cháy rừng lớn. 

c) Tiếp tục rà soát, xác định các trọng điểm phá rừng, cháy rừng, chuyển 
đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác rừng trái pháp luật tại các tỉnh còn nhiều 
rừng, địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, khu vực biên giới tiếp giáp với 
Campuchia; các đường dây chuyên khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ, lâm sản 
và động vật rừng trái phép để có phương án ngăn chặn, giải quyết triệt để. Kiên 
quyết không để xảy ra điểm nóng. 

d) Tập trung thống kê, điều tra, phân loại các đối tượng “đầu nậu” chuyên 
phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ, lâm sản và động vật rừng trái pháp 
luật để có các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và giải quyết có hiệu quả. Rà soát 
và có biện pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ (đặc biệt là 
các xưởng cưa đang đặt trong rừng và gần rừng). Khẩn trương điều tra và xử lý 
dứt điểm các vụ án còn tồn đọng trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; có biện 
pháp quyết liệt quản lý và xử lý các loại phương tiện xe độ chế, cưa xăng... để 
sử dụng vào mục đích khai thác và vận chuyển gỗ trái pháp luật. 
          đ) Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án chuyển đổi rừng sang 
trồng các cây trồng khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất 
lâm nghiệp. Kiên quyết thu hồi và xử lý nghiêm đối với các dự án vi phạm pháp 
luật. Thực hiện nghiêm túc việc trồng bù rừng đối với các dự án chuyển đổi mục 
đích sử dụng rừng. 

e) Tăng cường hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm, đặc biệt là cơ chế phối 
hợp liên ngành giữa Kiểm lâm với lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự 
vệ... trong công tác kiểm tra, truy quét, xử lý, triệt phá các điểm nóng về phá 
rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật. 

g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho 
người dân hiểu và nhận thức rõ về ý thức và tầm quan trọng của việc bảo vệ 
rừng, bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ rừng. 

h) Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động săn bắt, 
bẫy bắt, kinh doanh, mua bán, vận chuyển động vật rừng trái phép; lập hồ sơ theo 
dõi, quản lý động vật hoang dã gây nuôi. Kiên quyết xử lý các hành vi sai trái, vi 
phạm pháp luật; đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân gây nuôi, tiêu 
thụ sản phẩm hợp pháp. 

 i) Tiếp tục kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm theo 
Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Chi cục kiểm 
lâm trong thừa hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát trong từng đơn vị. 

 
 

2



 
2. Đối với Cục Kiểm lâm 
a) Tiếp tục tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng 

cục Lâm nghiệp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương thực 
hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.  

b) Rà soát các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm  pháp luật để tham 
mưu trình cấp có thẩm quyền sớm sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế, 
chính sách mới phù hợp với thực tiễn. 

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tổng kết thực tiễn, đánh giá 
tình hình thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng; chuẩn bị cho việc tổng 
kết, đánh giá xây dựng bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện chính sách vào cuối 
năm 2014. Triển khai công tác điều tra, kiểm kê rừng 05 tỉnh miền tây Nam Bộ 
làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững. 

d) Sớm nghiên cứu, đề xuất trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN về nhiệm vụ công chức Kiểm 
lâm địa bàn cấp xã, để đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. 
           đ) Khẩn trương triển khai tập huấn, phổ biến nghị định số 157/2013/NĐ-
CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát 
triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản để thực hiện và áp dụng thống nhất 
trong phạm vi toàn quốc. 

e) Tăng cường mối quan hệ phối hợp, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động 
quy chế phối hợp liên ngành giữa lực lượng Kiểm lâm với Biên phòng, Công an, 
Hải quan trong công tác bảo vệ rừng. Đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện 
pháp, chính sách trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. 

g)  Những kiến nghị của địa phương, Cục Kiểm lâm có trách nhiệm tổng 
hợp và trả lời theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất với Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp để tập trung tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc từ cơ sở. 

 
3. Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Cục Kiểm lâm để 

tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Tổng cục Lâm nghiệp 
chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các địa phương để thực hiện có hiệu quả 
công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

Tổng cục Lâm nghiệp thông báo để các đơn vị biết, tổ chức triển khai 
thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (b/c); 
- Lãnh đạo Tổng cục LN (b/c);    
- Cục Kiểm lâm; 
- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phía Nam; 
- VQG Cát Tiên; 
- Lưu: VT, VP.  
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