CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HUYỆN HÀM THUẬN NAM
Số: 108 /KH-UBND

Hàm Thuận nam, ngày 06 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện kế hoạch số 3108/KH-UBND
ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 3108/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của
UBND tỉnh Bình Thuận về tri n hai h ng trình số 27- Tr/TU ngày 29 tháng 5
năm 2017 của Ban Th ng v Tỉnh ủy thực hiện hỉ th số 13- T/TW của Ban Bí
th Trung ng Đảng về tăng c ng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản
lý, bảo vệ và phát tri n rừng trên đ a bàn tỉnh Bình Thuận; ông văn số
3482/UBND-KT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
về việc tri n hai thực hiện Ngh quyết số 71/NQ- P ngày 08/8/2017 của hính
phủ;
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch nh sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng c ng vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ cấp huyện
đến cấp xã và thôn, đối với việc thực hiện nhiệm v quản lý, bảo vệ, phát tri n
rừng nhằm tri n hai thực hiện có hiệu quả h ng trình m c tiêu phát tri n lâm
nghiệp bền vững; Tiếp t c quản lý, bảo vệ và phát tri n bền vững diện tích rừng
hiện có, đảm bảo độ che phủ (gồm cả cây công nghiệp, ăn quả dài ngày); giải
quyết tốt việc làm, cải thiện sinh ế và nâng cao thu nhập của ng i dân làm nghề
rừng trên đ a bàn huyện.
2. Yêu cầu
- ác c quan, ban, ngành huyện, các chủ rừng và các xã, th trấn tổ chức
quán triệt, tuyên truyền nội dung thực hiện Ngh quyết số 71/NQ-CP ngày
08/8/2017của hính phủ, hỉ th số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí th
Trung ng Đảng, h ng trình số 27-CTr/TU ngày 29/5/2017 của Ban Th ng
v Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3108/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND
tỉnh Bình Thuận và các chỉ đạo, h ớng dẫn có liên quan đến công tác quản lý, bảo
vệ và phát tri n rừng trên đ a bàn phải quyết liệt, đồng bộ từ cấp huyện đến c sở,
xã, th trấn, thôn và duy trì th ng xuyên hàng năm. Xác đ nh trách nhiệm của cấp
huyện, xã và ng i đứng đầu, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà n ớc
về quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các
m c tiêu, nhiệm v , giải pháp trong ỳ Quy hoạch bảo vệ và phát tri n rừng giai
đoạn 2016 - 2020 của huyện; i m soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án có tác động
tiêu cực đến diện tích, chất l ợng rừng; phân đ nh rõ ranh giới các loại rừng, giải
quyết dứt đi m tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng (Nội dung này, hoàn thành chậm nhất giữa tháng 10 năm
2017)
a) Ủy ban nhân dân các xã, th trấn có rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo d c pháp luật bằng những biện pháp, hình thức phù hợp mang tính chất
th ng xuyên, liên t c nhằm tạo sự chuy n biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức,
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân c , hộ gia đình và mọi ng i
dân, chủ rừng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng; đồng th i hẳng
đ nh quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính tr , c
quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các đ a ph ng có rừng; tăng
c ng h n nữa sự giám sát của ng i dân, cộng đồng, các đoàn th đ a ph ng
đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng.
b) Hạt Ki m lâm Hàm Thuận Nam phối hợp với các c quan, ban, ngành
liên quan, các đ n v chủ rừng, tổ chức chính tr xã hội thực hiện hiệu quả các
ch ng trình phối hợp tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng trên đ a
bàn huyện; xây dựng các bảng tuyên truyền, bi n cấm lửa tại các hu rừng trọng
đi m, n i th ng tập trung đông ng i ra vào rừng; ý cam ết bảo vệ rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng với ng i dân sống trong và ven rừng.
c) Trung tâm Văn hóa - TDTT, Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Phòng
Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn huyện, Hạt i m lâm Hàm Thuận Nam,
UBND các xã, th trấn xây dựng các chuyên m c về công tác quản lý, bảo vệ và
phát tri n rừng; p th i đ a tin về ng i tốt, việc tốt, các mô hình quản lý, bảo vệ
và phát tri n rừng hiệu quả, cảnh báo và dự báo cháy rừng; tuyên truyền, vận động
nhân dân chấp hành nghiêm các chủ tr ng của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà n ớc về quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng; đồng th i tăng c ng sự giám sát
của các c quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát tri n
rừng.
d) Phòng Giáo d c và Đào tạo huyện chỉ đạo các đ n v tr ng học làm tốt
công tác tuyên truyền giáo d c pháp luật bảo vệ và phát tri n rừng.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nưóc về quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng:
a) Phòng Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn huyện phối hợp với các c
quan, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, th trấn có rừng tri n hai
thực hiện quy hoạch và ế hoạch bảo vệ và phát tri n rừng của huyện.
- Tổng hợp, tham m u trong công tác tri n hai và thực hiện quy hoạch, ế
hoạch bảo vệ rừng và phát tri n rừng của huyện, hoàn thành trong quý IV năm
2017.
b) Hạt Ki m lâm Hàm Thuận Nam phối hợp với các lực l ợng Công an
huyện, BCH Quân sự huyện và UBND các xã, th trấn có liên quan thực hiện có
hiệu quả công tác i m tra, giám sát, xử lý p th i, nghiêm minh các hành vi vi
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phạm pháp luật về bảo vệ và phát tri n rừng; rà soát đánh giá ết quả thực hiện
Quy chế phối hợp giữa Ki m lâm, chủ rừng và chính quyền cấp xã, th trấn có
rừng trong việc bảo vệ rừng tận gốc (theo Quyết đ nh số 1947/QĐ-UBND ngày 16
tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) hoàn thành trong quý IV năm 2017.
Tham m u củng cố iện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng,
chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng huyện.
c) Ủy ban nhân dân các xã, th trấn có rừng, phối hợp với Ki m lâm đ a bàn
tăng c ng tuần tra i m soát, xử lý p th i các hành vi vi phạm luật bảo vệ và
phát tri n rừng, xây dựng quy chế phối hợp phân công nhiệm v cho từng thành
viên, hoàn thành giữa tháng 10 năm 2017.
- Trên c sở các quy đ nh hiện hành của pháp luật, nghiên cứu gắn m c tiêu
bảo vệ, phát tri n rừng với hỗ trợ phát tri n sản xuất góp phần cải thiện đ i sống,
nâng cao thu nhập, bảo đảm việc làm, an sinh xã hội cho ng i dân đ a ph ng,
nhất là đồng bào dân tộc miền núi, đ cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát tri n
rừng có hiệu quả.
d) Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện tham m u phân hai và H ớng dẫn
các c quan, đ n v , Ủy ban nhân dân các xã, th trấn có rừng, thực hiện đảm bảo
nguồn inh phí cho việc thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát tri n rừng theo
đúng quy đ nh của pháp luật.
3. Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển
kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng; đặc biệt là
đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ:
a) Phòng Tài Nguyên Môi tr ng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát tri n
nông thôn huyện, Hạt Ki m lâm Hàm Thuận Nam, Ủy ban nhân dân các xã, th
trấn có rừng và các đ n v hủ rừng tham m u UBND huyện quản lý giám sát
chặt chẽ các dự án sử d ng rừng và đất rừng; quản lý, bảo vệ môi tr ng rừng; xử
lý p th i, đúng quy đ nh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai và
bảo vệ môi tr ng.
b) Hạt Ki m lâm Hàm Thuận Nam phối hợp các các đ n v chủ rừng và
UBND các xã, tr trấn tổ chức thực hiện hiệu quả Dự án bảo vệ phát tri n rừng bền
vững và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng, nhằm hạn chế thấp nhất số
v cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; tích cực tham m u cho UBND
huyện thực hiện chức năng quản lý nhà n ớc về rừng và đất lâm nghiệp.
c) Ủy ban nhân dân các xã, th trấn có rừng phối hợp các phòng, ban, ngành
th ng xuyên tổ chức i m tra, đ
p th i xử lý tình trạng lấn, chiếm đất lâm
nghiệp, mua bán, chuy n quyền sử d ng đất lâm nghiệp trái phép, gây hó hăn
cho công tác quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng.
4. Tập trung quản lý, bảo vệ và phục hồi, nâng cao chất lượng rừng tự
nhiên hiện có; đẩy mạnh công tác trồng rừng và nâng cao chất lượng, giá trị
rừng trồng:
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a) ác phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, th trấn có rừng và các
đ n v chủ rừng theo chức năng, nhiệm v đ ợc giao: Tiếp t c thực hiện Kế hoạch
số 5907 KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về tri n hai thực
hiện hỉ th số 1685/ T-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ t ớng hính
phủ; hỉ th số 17/ T-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2103 về việc tăng c ng i m
tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên đ a bàn
tỉnh và hỉ th số 07/ T-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 về việc tăng c ng
công tác quản lý, bảo vệ và phát tri n rừng phòng hộ trên đ a bàn tỉnh, Kế hoạch
số 06/KH-UBND ngày 02/02/2012 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về tổ chức
thực hiện hỉ th 1685/ T-TTg …
b) Hạt Ki m lâm Hàm Thuận Nam phối hợp với các đ n v chủ rừng và Ủy
ban nhân dân các xã, th trấn có rừng, tăng c ng công tác bảo vệ rừng và đất lâm
nghiệp, tập trung quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn, chống xói lở,
cát bay; tiếp t c thực hiện các giải pháp hoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự
nhiên đ phát huy giá tr nhiều mặt của rừng; thực hiện tốt các biện pháp phòng
ngừa các tác nhân xâm hại gây suy thoái rừng nh phá rừng, cháy rừng, hai thác
trái phép, thiên tai…
c) Các đ n v chủ rừng tiến hành bảo vệ và quản lý nghiêm, ết hợp với
tăng c ng các biện pháp trồng mới, ph c hồi, tái sinh rừng tự nhiên. Đảm bảo
chất l ợng hiệu quả việc trồng rừng tập trung trên đất trống ch a có rừng, trên các
đối t ợng rừng trồng đến tuổi hai thác và trồng các loại cây phân tán bằng các
loại cây trồng phù hợp với vùng sinh thái và m c tiêu sử d ng rừng, từng b ớc
nâng cao giá tr sử d ng đất lâm nghiệp và giá tr của rừng trồng góp phần nâng
cao tỷ lệ che phủ rừng của đ a ph ng.
d) Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với UBND các xã th trấn
vận động, h ớng dẫn nhân dân đẩy mạnh phong trào trồng rừng, trồng cây phân
tán bằng các loài cây trồng rừng có giá tr inh tế phù hợp với điều iện vùng sinh
thái góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của đ a ph ng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên c sở nhiệm v đ ợc giao trong ế hoạch này, Thủ tr ởng các c
quan, đ n v liên quan và hủ t ch UBND các xã, th trấn căn cứ chức năng,
nhiệm v của mình xây dựng ế hoạch tri n hai thực hiện tốt nhiệm v đ ợc
giao; đồng th i, là c sở đ i m tra, giám sát, đánh giá ết quả thực hiện các
nhiệm v , giải pháp của h ng trình số 27- Tr/TU ở từng c quan, đ n v và
UBND các xã, th trấn.
2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn huyện chủ trì, phối hợp
với Hạt Ki m lâm Hàm Thuận Nam theo dõi, đôn đốc, i m tra các c quan, đ n
v , UBND các xã, th trấn tri n hai thực hiện các nhiệm v đ ợc giao theo đúng
tiến độ và bảo đảm chất l ợng; đ nh ỳ hàng năm tổng hợp, tham m u báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh.
3. Kế hoạch này đ ợc tri n hai thực hiện và duy trì th ng xuyên. Đ nh ỳ
6 tháng các c quan đ n v có liên quan báo cáo ết quả thực hiện về UBND
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huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn huyện, Hạt Ki m lâm
Hàm Thuận Nam).
Yêu cầu Thủ tr ởng các c quan, đ n v có liên quan, hủ t ch UBND các
xã, th trấn theo chức năng, nhiệm v đ ợc phân công tổ chức tri n hai thực
hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có hó hăn v ớng mắc
báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn
huyện, Hạt i m lâm Hàm Thuận Nam) đ xem xét, giải quyết p th i./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Th ng trực Huyện ủy,
PHÓ CHỦ TỊCH
- Th ng trực HĐND huyện;
Người ký: Nguyễn Văn Hiến
- hủ t ch, các P T. UBND huyện;
Email:
- Các c quan, ban, ngành, đoàn th huyện;
hiennv@hamthuannam.binht
huan.gov.vn
- UBND các xã, th trấn;
Cơ quan: Huyện Hàm Thuận
- Các đ n v chủ rừng;
Nam, Tỉnh Bình Thuận
Người ký: Văn phòng HĐND
- L u: VT, NNPTNT (Đ.35b)
và UBND huyện
Email:
Nguyễn Văn Hiến
hamthuannam@binhthuan.go
v.vn
Cơ quan: Huyện Hàm Thuận
Nam, Tỉnh Bình Thuận
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