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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 

Số:  313/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Cẩm Xuyên, ngày  17 tháng 02 năm 2020 

  

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/HU của Ban Thường vụ  

Huyện ủy về Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày  07/12/2017 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát 

triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp  

đến năm 2025 và những năm tiếp theo” 
 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh; 

Chương trình hàng động số 78-CTr/HU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát 

triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 

và những năm tiếp theo”, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện 

một số nội dung trọng tâm cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và có 

hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết 

số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh; Chương trình hàng động số 78-

CTr/HU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy;  

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường tính chủ động 

trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về quản lý, 

bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp 

theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh; Chương trình hàng động số 78-

CTr/HU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

3. Các phòng, ngành, đơn vị liên quan xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, thời 

gian hoàn thành cụ thể để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, 

bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch, 

tuân thủ pháp luật.  

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh, các phòng, ngành, đơn vị 

cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng triển khai thực hiện có hiệu quả 

các chương trình, dự án lâm nghiệp triển khai trên địa bàn.  

- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng hệ thống, 

trồng cây phân tán, cây xanh, cây bóng mát, vành đai xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ 

môi trường sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
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- Tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng giống 

cây trồng theo chuỗi. 

- Tham mưu Xây dựng đề án chuyên sâu, Kế hoạch sản xuất hàng năm của 

huyện, bao gồm cả trồng rừng và các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực trên 

đất lâm nghiệp và chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện.  

- Hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ 

theo chuỗi giá trị sản phẩm, khuyến khích sản xuất theo hướng hữu cơ, tiến tới 

đảm bảo sản phẩm sạch; thúc đẩy hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác đối với các 

hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất, giao rừng trên địa bàn nhằm liên kết các hộ 

sản xuất, tạo các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, đúng quy định, đảm bảo 

lộ trình, có tính bền vững và phải tuân thủ pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, địa phương liên quan cụ thể hóa 

các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm 

huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh, phòng Nông nghiệp và PTNT, 

các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trong quá trình quản 

lý, sử dụng đất tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; tăng cường quản lý môi 

trường và các tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư 

trong vùng quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, cơ quan, địa phương liên quan trong tham mưu 

thu hồi đất rừng, tổ chức giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư.  

- Phối hợp cùng các phòng, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai rà 

soát quỹ đất hiện do UBND xã đang quản lý để lập phương án giao đất, cho thuê 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư để phát triển sản xuất. 

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan để tham mưu đánh giá tác 

động môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên đất lâm nghiệp, 

đảm bảo các dự án đầu tư phải được thẩm định, đánh giá yếu tố môi trường. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Thẩm định dự toán thực hiện kế hoạch, chương trình liên quan đến hoạt 

động lâm nghiệp để tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện. 

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng, trình phê duyệt các 

cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn và tổ 

chức triển khai thực hiện, đảm bảo thực thi, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế 

rừng và đất lâm nghiệp. 

4. Phòng Kinh tế-Hạ tầng: 

- Phối hợp các sở, ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đẩy 

mạnh hoạt động chế biến, bảo quản sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng 

thương hiệu hàng hóa, thị trường xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp chủ lực.  

- Tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh 

nghiệp tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị xây dựng thương hiệu sản phẩm, hòa vào 

chương trình xúc tiến thương mại của Đề án OCOP.  

5. Phòng Văn hóa thông tin:  
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- Phối hợp với các phòng, ngành liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị 

trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường sự giám sát 

của các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các phòng, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan tăng cường quản lý nhà 

nước về du lịch, dịch vụ, văn hóa tại các khu vực quy hoạch rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ theo đúng quy định. Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, 

dự án phát triển du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hệ sinh thái, cảnh quan 

môi trường rừng gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh để phát triển du lịch 

gắn với bảo vệ và phát triển rừng, tua tuyến du lịch trải nghiệm. 

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp liên quan xây 

dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển du lịch sinh 

thái; tham mưu quy hoạch các khu, điểm, tuyến du lịch sinh thái, du lịch trải 

nghiệm, văn hóa tâm linh gắn với bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.  

- Phối hợp các phòng, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách phù 

hợp để khuyến khích phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn, kêu gọi các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư có chiến lược, có tiềm lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng, 

giá trị về du lịch. 

6. Hạt Kiểm lâm  

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 13/3/2018 của 

UBND tỉnh; Chương trình hành động số 78-CTr/HU ngày 12/6/2018 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy và nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, 

người lao động; Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành liên quan biên soạn các tài 

liệu, tin bài, chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, chủ 

rừng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng, các dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm Luật theo quy 

định;  

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như: Hàng năm 

kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng xây dựng và thực hiện 

nghiêm túc phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng, lắp đặt bổ sung các 

biển báo, cảnh báo tuyên truyền về công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng, các phương tiện, thiết bị hỗ trợ chữa cháy rừng... 

- Kiểm tra, rà soát các vụ việc còn tồn đọng về bảo vệ rừng, lấn chiếm đất 

lâm nghiệp trái pháp luật, giao đất, giao rừng trên địa bàn để tập trung chỉ đạo, xử 

lý kịp thời, dứt điểm. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các khu vực rừng 

trọng điểm có nguy cơ bị chặt phá, xẻ phát, lấn chiếm, cháy rừng... 

- Hàng năm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các địa phương, chủ rừng, đơn vị 

liên quan thực hiện việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, báo 

cáo theo quy định. Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng 

cán bộ kiểm lâm địa bàn đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng. 



4 

 

- Phối hợp, tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên 

địa bàn; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra chủ rừng thực hiện đúng quy trình các hạng 

mục công trình lâm sinh, các nội dung về công tác sử dụng và phát triển rừng; thực 

hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. 

- Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị liên 

quan kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, các dự án phát 

triển kinh tế - xã hội trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo quy chế quản lý 

rừng, kịp thời báo cáo theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu, xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và theo dõi tình hình thực hiện trồng, chăm 

sóc, bảo vệ cây phân tán, cây xanh, cây bóng mát hàng năm trên địa bàn. 

7. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các hành vi vi 

phạm pháp luật, phân công cán bộ bám sát địa bàn; Tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy 

rừng, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.   

- Phối hợp lực lượng Kiểm lâm, đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ 

rừng, PCCCR, tổ chức kiểm tra, tuần tra, truy quét các khu rừng trọng điểm có 

nguy cơ bị lấn chiếm, bị xẻ phát, khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép. 

Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật theo quy định.  

8. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông:  

Tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng; đăng tin, biểu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ 

và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, trong việc phê phán các hành vi vi 

phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. 

9. Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện: 

- Chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng 

dẫn các các hộ gia đình ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Tổ chức 

tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nhằm định hướng, hướng 

dẫn việc phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, gia trại. 

- Xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong 

việc nâng cao chất lượng, giá trị nông lâm sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; 

các mô hình sản xuất trên đất lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, bền vững. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng: 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 

07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 

13/3/2018 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 78-CTr/HU ngày 12/6/2018 

của Ban Thường vụ Huyện ủy và nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên chức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và khai 

thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến các cộng đồng dân cư, 

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện Nghị quyết, Chương trình hành động theo quy định, hàng năm chỉ đạo cụ thể, 

có tổng kết, đánh giá và chấn chỉnh chỉnh kịp thời;  



5 

 

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên 

địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, bảo vệ, sử dụng và 

phát triển rừng; các dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; các 

hoạt động sản xuất trên đất lâm nghiệp đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch, tuân thủ 

pháp luật, nhất là phần diện tích đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư thôn phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật; Không chuyển rừng tự 

nhiên hiện có sang mục đích khác (trừ các dự án phục vụ quốc phòng - an ninh 

hoặc các dự án đặc biệt cấp thiết do Chính phủ quyết định). 

- Kiểm tra, rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện đang do UBND xã 

quản lý chưa giao, cho thuê để xây dựng phương án giao đất, cho thuê đất gắn với 

giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

thôn theo quy định. 

- Phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái 

pháp luật và các tồn đọng trong giao đất, giao rừng. Thường xuyên kiểm tra các vùng 

rừng trọng điểm có nguy cơ bị chặt phá, xẻ phát, lấn chiếm... phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý theo quy định. 

(Các nhiệm vụ, đầu việc cụ thể, phân công các đơn vị, thời gian thực hiện 

theo khung Kế hoạch kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình 

để triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ trước 15/11 hằng năm báo cáo tình hình 

thực hiện Kế hoạch về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, 

báo cáo UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ trong Kế hoạch này khi được yêu cầu. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tổng hợp, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. 

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát 

sinh các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./. 
 

Nơi nhận : 

- Sở Nông nghiệp &PTNT; 

- TTr. Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Đồn Biên phòng Thiên Cầm; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- UBND các xã, thị trấn có rừng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Hữu Duyệt 
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA HUYỆN 

Thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày  

07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai 

thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo” 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /     /2020 của UBND huyện) 
 

TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì 

 thực hiện  
Cơ quan phối hợp  

Thời 

gian thực 

hiện  

2 

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU; Kế 

hoạch số 71/KH-UBND của tỉnh; Chương trình Hành động của 

Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU; các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tin bài về các mô hình, hoạt 

động sản xuất về lâm nghiệp 

Trung tâm Văn 

hóa-Truyền thông 

huyện; 

Hạt Kiểm lâm; Phòng Văn hóa 

Thông tin, Phòng NN&PTNT; 

Trung tâm ứng dụng KHKT và 

BVCTVN huyện; UBND các 

xã, thị trấn có rừng 

Hàng 

năm 

3 

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nhất là quản lý, bảo vệ 

nghiêm ngặt diện tích rừng đặc dụng hiện có tại Khu bảo tồn thiên 

nhiên Kẻ Gỗ, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn các hộ 

đập lớn (Thượng Tuy, Sông Rác, Kẻ Gỗ,…) 

Hạt Kiểm lâm; 

Phòng NN&PTNT 

Các đơn vị liên quan, UBND 

các xã, thị trấn có rừng, các chủ 

rừng 

Hàng 

năm 

4 

Kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn 

chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn, kịp thời tham mưu, xử 

lý các vụ việc vi phạm trong tranh chấp, lấn chiếm đất rừng 

Hạt Kiểm lâm 

Phòng TN-MT; Công an 

huyện; Thanh tra huyện; Các 

đơn vị liên quan. 

Năm 

2020 

5 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có liên quan đến rừng và đất 

lâm nghiệp, không chuyển rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử 

dụng khác (trừ các dự án phục vụ ANQP hoặc các dự án đặc biệt 

do Chính phủ quyết định) 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

Hạt Kiểm lâm; Phòng Tài 

chính-Kế hoạch, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; các đơn 

vị liên quan  

Năm 

2020 

6 

Xây dựng phương án/kế hoạch quảng bá, khai thác hiệu quả tiềm 

năng, lợi thể hệ sinh thái, cảnh quan môi trường rừng gắn với các 

khu di tích lịch sử, tâm linh, tua tuyến du lịch trải nghiệm. 

Phòng Văn hóa-

Thông tin 

Phòng Tài chính-Kế hoạch, 

phòng NN&PTNT, các đơn vị 

liên quan 

Năm 

2020 

7 
Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng dự án trồng cây xanh, cây bóng mát, 

cảnh quan môi trường gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh 
Phòng NN&PTNT 

Hạt Kiểm lâm, các đơn vị, địa 

phương liên quan 

Hàng 

năm 
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8 

Hướng dẫn quy trình sản xuất kinh doanh gỗ lớn, chuyển hóa gỗ 

nhỏ sang sản xuất kinh doanh gỗ lớn; trồng cây bản địa, cây đa 

mục đích và phát triển lâm sản phi gỗ; hướng dẫn phương án quản 

lý rừng bền vững, xây dựng và cấp chứng chỉ rừng FSC, PEFC 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT  

Hạt Kiểm lâm, các phòng, 

ngành, địa phương liên quan 

Hàng 

năm 

9 

Rà soát, chuyển đổi một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiệu 

quả thấp tại các xã vùng đồi (Cẩm Mỹ, Cẩm Quan, Cẩm Hưng, 

Cẩm Thịnh…) để phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực có giá 

trị kinh tế, đảm bảo bền vững theo quy hoạch  

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Hạt Kiểm lâm; các ngành, địa 

phương liên quan 

Hàng 

năm 

10 

Hướng dẫn xây dựng phương án phát triển vùng nguyên liệu gỗ 

rừng trồng phục vụ nhà máy chế biến gỗ theo quy hoạch của tỉnh 

(Cẩm Quan, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh, Cẩm Mỹ…);  

Phòng NN&PTNT 
Hạt Kiểm lâm; Các đơn vị, 

phòng ngành liên quan 

Hàng 

năm 

11 

Rà soát quỹ đất lâm nghiệp hiện do UBND các xã quản lý để thực 

hiện quy trình giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định. 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trưởng; 

UBND các xã, thị 

trấn có rừng 

Hạt Kiểm lâm; Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, các địa 

phương liên quan  

Năm 

2020 

12 
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện sản xuất trên đất 

lâm nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch. 

UBND các xã, thị 

trấn có rừng;  

Hạt Kiểm lâm, Phòng 

NN&PTNT, các đơn vị liên 

quan 

Hàng 

năm 

13 
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác, đặc biệt là rừng tự nhiên. 

Hạt Kiểm lâm; 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT; 

Các phòng, ngành, địa phương 

liên quan 

Hàng 

năm 

14 Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Hạt Kiểm lâm  
Phòng NN&PTNT, các phòng, 

ngành, địa phương liên quan 

Hàng 

năm 

15 
Kiểm tra, giám sát việc tổ chức sản xuất trên đất lâm nghiệp theo 

quy hoạch, kế hoạch, lộ trình. 
Phòng NN&PTNT 

UBND các xã, thị trấn có rừng, 

chủ rừng 

Hàng 

năm 

16 

Tham mưu, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các 

thành phần kinh tế tham gia đầu tư, quản lý, khai thác tiềm năng, 

lợi thế rừng và đất lâm nghiệp. 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT  

Phòng Tài chính-Kế hoạch, các 

ngành, địa phương liên quan 

Hàng 

năm 

17 

Xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 

trong việc nâng cao chất lượng, giá trị nông lâm sản gắn với liên 

kết tiêu thụ sản phẩm; các mô hình sản xuất mới trên đất lâm 

nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, bền vững. 

Trung tâm ứng 

dụng KTKT và bảo 

vệ cây trồng vật 

nuôi 

Các phòng, ngành, địa phương 

liên quan 

Hàng 

năm 
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