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Tu Mơ Rông, ngày 15 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác quản lý bảo vệ rừng tháng 02/2022
Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2022
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ QLBVR tháng 02/2022
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Tổ chức họp đơn vị, quán triệt cho công chức và người lao động trong
đơn vị nội dung các công văn chỉ đạo của chính quyền địa phương và của ngành
có liên quan về công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy
rừng.
- Triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; thực
hiện nghiêm, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công
chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K
(Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế).
- Trước tết, Hạt Kiểm lâm Tu Mơ Rông đã xây dựng kế hoạch tổ chức đón
tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với phương châm “Đoàn kết, vui tươi, lành
mạnh, an toàn và tiết kiệm”.
- Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp. Xây
dựng kế hoạch trực tết tại trụ sở cơ quan theo đúng yêu cầu của UBND huyện và
Chi cục Kiểm lâm Kon Tum; lãnh đạo đơn vị đã tổ chức họp phổ biến, quán triệt
đến toàn thể công chức trong đơn vị các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thường xuyên nắ m tình hiǹ h ta ̣i các xã được
phân công phụ trách; tham mưu, triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả các chủ
trương, chính sách và văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến lĩnh
vực Lâm nghiệp.
- Phân công công chức đơn vị trực công vụ và phòng cháy, chữa cháy rừng
24/24 giờ tại cơ quan và các xã trọng điểm.
2. Công tác tham mưu
- Kịp thời tham mưu, phối hợp triển khai đồng bộ các chủ trương, chính
sách và văn bản chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực Lâm
nghiệp1.
1 Công văn số 102/UBND-VP, ngày 14/01/2022 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý

bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn huyện; Công văn số 187/UBND-NN, ngày

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã trọng điểm, đơn vị chủ
rừng để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, lâm
phần được giao quản lý.
Nhìn chung, công tác quản lý bảo vệ rừng trong tháng 02 năm 2022 trên
địa bàn huyện Tu Mơ Rông được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo xuyên
suốt từ các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đến các đơn vị chủ rừng.
3. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên
3.1. Tuyên truyền
Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến
các văn bản có liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy
rừng, nhằm chuyển tải các thông tin cần thiết đến với người dân. Kết quả tổ chức
được 14 cuộc/635 lượt người tham gia, ngoài ra tại các xã trọng điểm đã tổ chức
ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp BVR và PCCCR đối với 158 hộ gia
đình có hoạt động sản xuất nương rẫy tiếp giáp với rừng.
3.2. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ (giáp ranh, phối hợp
giữa các cơ quan đơn vị, địa phương; phối hợp cụm kiểm lâm địa bàn; diễn
tập…)
- Triển khai phương án phối hợp giữa các lực lượng có liên quan, đơn vị
chủ rừng và chính quyền các xã trong việc tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn
toàn huyện.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan làm việc với các
xã, các đơn vị chủ rừng có diện tích giao, nhận rừng theo nội dung tại Quyết định
số 1047/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. Nhằm nắm bắt
những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát diện tích rừng ngoài
thực địa để làm cơ sở bàn giao rừng cho các đơn vị chủ rừng quản lý, kịp thời báo
cáo cấp thẩm quyền để có hướng chỉ đạo2.
- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Hạt
Kiểm lâm huyện theo tinh thần của Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020
của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ đã ký kết.
- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân
sự, Công an xã và các ngành, đoàn thể xã chủ động tham mưu làm tốt công tác
dân vận, vận động nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác kịp thời các
hành vi vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm trên địa bàn về
phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin, báo cáo, giao ban, sơ
kết, tổng kết giữa các lực lượng.
26/01/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Tết trồng cây và tăng cường công tác QLBVR, PCCCR;
Công văn số 202/UBND-NN, ngày 27/01/2022 của UBND huyện về việc kiểm tra hiện trạng rừng tại các xã Ngọc
Lây, Tê Xăng và Tu Mơ Rông.
2 Kế hoạch số 12/KH-HKL, ngày 28/01/2022 của Hạt Kiểm lâm về nội dung làm việc, thống nhất kết

quả kiểm tra thực địa các diện tích rừng bàn giao theo quyết định số 1047/QĐ-UBND, ngày 10/11/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum.
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- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn xã Đăk Hà tích cực phối hợp với các cơ quan
chức năng có liên quan và chính quyền xã Văn Lem, huyện Đăk Tô trong việc hỗ
trợ, nắm bắt tình hình công tác QLBVR, PCCCR trên địa bàn giáp ranh, nhằm hỗ
trợ kịp thời khi có tình huống vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn theo
chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm Kon Tum 3.
3.3. Công tác phát hiện xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp,
công tác tuần tra, truy quét.
Hàng tháng đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về
công tác quản lý bảo vệ rừng 4.
Trên cơ sở kế hoạch tuần tra, kiểm tra các điểm nóng thường xảy ra vi
phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn, đơn vị đã phối hợp với các xã, các cơ quan,
đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện được 17 cuộc tuần tra, kiểm tra với 86 lượt
người tham gia.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông các điểm nóng vi
phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là hành vi phá rừng trái pháp luật cơ bản được
khống chế và được kiểm soát, không phát sinh các điểm nóng trong lĩnh vực Lâm
nghiệp.
3.4. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
- Giao rừng, cho thuê rừng: Không.
- Chuyển mục đích sử dụng rừng: Không.
- Giải quyết đất chồng lấn: Không.
- DT thiệt hại do phá rừng, cháy rừng, sạc lở...: Không.
- Tổng hợp số liệu diễn biến rừng từ các đơn vị chủ rừng và UBND các xã,
để làm cơ sở cập nhật số liệu diễn biến rừng năm 2021 trên địa bàn huyện; báo
cáo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021 và đồng thời tham mưu cấp thẩm
quyền ban hành Quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn huyện
theo quy định.
3.5. Công tác Bảo tồn thiên nhiên
- Đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền cơ sở thường
xuyên kiểm tra, theo dõi việc chấp hành các quy định của tổ chức, cá nhân có liên
quan đến hoạt động về nuôi, trồng các loại động, thực vật hoang dã.
- Kết quả: Không phát hiện vi phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ động,
thực vật hoang dã; không có cơ sở gây nuôi được cấp phép mới.
3.6. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng
- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
đối với UBND các xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn, trên cơ sở đó để nắm bắt

Văn bản số 90/CCKL-TC, ngày 21/01/2022 của Chi cục Kiẻm lâm về việc triển khai lực lượng hỗ trợ
cho Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô do ảnh hưởng dịch Covid-19.
3

4

Kế hoạch số 13/KH-HKL, ngày 08/02/2022 của Hạt Kiểm lâm về việc tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn
các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
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tình hình và đôn đốc kịp thời các tồn tại thiếu sót trong quá trình triển khai thực
hiện công tác PCCCR tại cơ sở.
- Trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.
4. Quản lý lâm sản; Phát hiện và xử lý vi phạm
4.1. Quản lý lâm sản
- Trong tháng, Hạt kiểm lâm huyện đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn các xã phối
hợp với các bộ phận nghiệp vụ của đơn vị thường xuyên kiểm tra việc hoạt động đối
với các cở sở gia công mộc dân dụng trên địa bàn, quá trình kiểm tra không phát
hiện vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, tại các cơ sở mộc dân dụng không có gỗ tồn.
- Xác nhận lâm sản lưu thông: Không.
4.2. Phát hiện và xử lý vi phạm
- Số vụ vi phạm tồn từ tháng trước chuyển qua là: 04 vụ.
- Trong tháng, từ 15/01/2021 đến 15/02/2022 trên địa bàn huyện không
phát hiện vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp.
- Tổng số vụ vi phạm xử lý trong tháng: không.
- Xử lý khác: 03 vụ (đã hết thời hiệu xử lý VPHC).
- Số vụ vi phạm còn tồn, đang trong quá trình thụ lý hồ sơ là 01 vụ.
5. Công tác sử dụng và phát triển rừng:
Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã tiến hành kiểm
tra, đôn đốc người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp chăm sóc, dọn thực
bì, thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo toàn bộ diện
tích rừng đã trồng đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.
6. Các nội dung khác: Tình hình chốt, trạm bảo vệ rừng:
+ Chốt kiểm soát liên ngành: Trên địa bàn huyện không thành lập Chốt
kiểm soát liên ngành.
+ Trạm bảo vệ rừng của chủ rừng: 07 trạm.
+ Chốt bảo vệ rừng: 07 chốt.
II. Đánh giá chung
- Trong tháng, đơn vị đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực
hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Chi
cục Kiểm lâm Kon Tum về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và
PCCCR.
- Công tác phối hợp giữa các lực lượng và công tác tuần tra truy quét tại
các khu vực trọng điểm được chú trọng, thực hiện thường xuyên; UBND các xã
và các đơn vị chủ rừng đã tăng cường tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hạn
chế các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn, lâm phần quản lý; các
hành vi về phá rừng trái pháp luật, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản cơ bản
được hạn chế, kiểm soát chặt chẽ.
III. Kiến nghị, đề xuất: Không.
IV. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
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- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ
quan; thực hiện nghiêm, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covd-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tuyệt đối
không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch,
nhất là thông điệp 5K (Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung khai báo y tế).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò toàn dân tham
gia bảo vệ rừng.
- Tiếp tục phối hợp với các xã, các đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát các
diện tích rừng ngoài thực địa hiện do UBND các xã đang quản lý để có cơ sở bàn
giao cho các tổ chức theo nội dung tại Quyết định số1047/QĐ-UBND ngày
10/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum, đồng thời tham mưu UBND huyện báo
cáo kết quả theo quy định.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp với các lực lượng có liên quan, đơn
vị chủ rừng và UBND các xã tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin,
tuần tra, truy quét kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên
địa bàn; đặc biệt là tình hình phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm rừng và đất lâm
nghiệp trái pháp luật thường xảy ra tại một số địa bàn.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác trực và thực hiện
các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng đối với UBND các xã và đơn vị chủ
rừng theo phương án PCCCR đã phê duyệt.
- Tiếp tục chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND xã tổ chức tuyên
truyền, vận động, hướng dẫn triển khai công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại
và phòng chống cháy rừng đối với diện tích rừng đã trồng. Đồng thời rà soát diện
tích đất chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2022.
- Phân công công chức trong đơn vị trực PCCCR, trực công vụ 24/24 giờ
tại đơn vị và các địa bàn trọng điểm trong thời gian cao điểm của mùa khô.
- Tục thực hiện các nội dung, công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và
kế hoạch đã xây dựng.
Hạt Kiểm lâm Tu Mơ Rông báo cáo để Huyện ủy, UBND huyện, Chi cục
Kiểm lâm biết, chỉ đạo./.
KT. HẠT TRƯỞNG
PHÓ HẠT TRƯỞNG

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- UBND huyê ̣n;
- Chi cục Kiể m lâm Kon Tum;
- Phòng TCKH huyê ̣n (T/hơ ̣p);
- Lưu: VT, QLBVR& BTTN.

Đặng Quốc Thắng
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