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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm
50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng
trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy
định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành
địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/3/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 21/5/2023),
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm
50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023)”,
gồm các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo sự chuyển biến tích cực trong lực lượng Kiểm lâm từ nhận thức đến
hành động, nâng cao hiệu quả công tác, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong
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việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng.
- Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của lực lượng
Kiểm lâm Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nghề, phát huy năng lực,
sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động thuộc lực lượng Kiểm lâm, khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền nhân rộng những tấm gương
điển hình, tiên tiến, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối
với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ghi nhận công lao đóng góp của
các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Lực lượng Kiểm
lâm, ngành lâm nghiệp và tri ân các liệt sĩ, thương binh thuộc Lực lượng Kiểm
lâm và Lực lượng bảo vệ rừng qua các thời kỳ.
2. Yêu cầu
Các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực
lượng Kiểm lâm Việt Nam bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức; tạo khí
thế, động lực thúc đẩy phong trào thi đua có hiệu quả và bền vững.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề thi đua
Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng
Kiểm lâm Việt Nam tổ chức theo chủ đề: “Kiểm lâm Việt Nam - Kỷ cương đoàn
kết - Đổi mới sáng tạo - Hành động quyết liệt”
2. Mục tiêu thi đua
- Tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả bền vững diện
tích rừng hiện có; phấn đấu giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ở mức tối
thiểu 42% theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XV và Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên; kiểm
soát chặt chẽ việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác, trồng rừng thay thế; tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp
phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra,
thanh tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm
nghiệp, phấn đấu giảm số vụ vi phạm và thiệt hại về rừng hàng năm; không để
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xảy ra các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.
- Triển khai đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp; tiếp
tục rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế
chính sách về lâm nghiệp.
- Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển lâm nghiệp
bền vững giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 20212025; Đề án “trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; Đề án “nâng cao năng
lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy
chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030” và các chương trình, đề án về lâm
nghiệp khác.
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản
lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, quản lý
truy xuất nguồn gốc lâm sản, giám sát tài nguyên rừng; tích cực tham gia thực
hiện có trách nhiệm các Hiệp ước và cam kết Quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp,
biến đổi khí hậu mà Việt Nam tham gia.
- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 64/QĐ-TCLN-KHTC
ngày 07/02/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp về ban hành Kế hoạch hành động
thực hiện Quyết định số 106/QĐ-BNN-KH ngày 12/01/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị
quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ.
3. Phương pháp, đối tượng, thời gian thực hiện
a) Phương pháp thực hiện
- Đối với tập thể:
Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính
sách về lâm nghiệp, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của cấp ủy và
chính quyền các cấp về lâm nghiệp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo để tổ chức thực
hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành
chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý; phát huy dân chủ, công khai, minh
bạch; tập thể đoàn kết, trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác quản lý cán
bộ, đào tạo bồi dưỡng, thanh tra, kiểm tra, chấp hành các hoạt động công vụ, lấy
hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; tổ chức sôi nổi các
hoạt động phong trào thi đua, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.
- Đối với cá nhân:
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Gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước; đổi mới sáng tạo, tận tụy với công việc, tinh thông về nghiệp vụ,
khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tích cực học tập và rèn luyện không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức,
năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thể chất tinh thần; chấp hành tốt quy định về
hoạt động công vụ, trang phục, tác phong, ứng xử; tích cực tham gia phong trào
thi đua, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.
b) Đối tượng thực hiện
- Phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm
Việt Nam được phát động đối với các tập thể, cá nhân thuộc Lực lượng Kiểm
lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng toàn quốc.
- Các hình thức khen thưởng được áp dụng đối với các tập thể, cá nhân
trong hoặc ngoài Lực lượng Kiểm lâm có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
c) Thời gian thực hiện
Thời gian phát động phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam được thực hiện từ tháng 4/2022; tổng kết phong
trào thi đua vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt
Nam (21/5/2023).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng cục Lâm nghiệp
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn
vị trực thuộc và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Tổng kết phong trào thi đua, tổng hợp hồ sơ khen thưởng, khen thưởng
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
2. Vụ Tổ chức cán bộ
Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan tổ chức
thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp hồ sơ khen thưởng của các đơn vị trình cấp có
thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương
- Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết
thực hiện phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực
lượng Kiểm lâm Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình cụ
thể ở địa phương.
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- Phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc
Lực lượng Kiểm lâm, ngành lâm nghiệp, các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên
quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương biết để triển
khai thực hiện và đăng ký thi đua.
- Tổng kết phong trào thi đua ở địa phương; khen thưởng theo thẩm quyền
hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (báo cáo);
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

