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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tu Mơ Rông, ngày 14 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác quản lý bảo vệ rừng 3 tháng đầu năm 2022 và
phương phướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ QLBVR 3 tháng đầu năm 2022
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Định kỳ hàng tháng 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 rừng - PCCCR.
- 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).
- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thường xuyên nắm tình hình tại các xã được
phân công phụ trách, đặc biệt các xã trọng điểm thường xảy ra vi phạm về tình
hình QLBVR-PCCCR.
- Phân công công chức đơn vị trực công vụ, PCCCR tại cơ quan 24/24
giờ.
2. Công tác tham mưu
Chủ động phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo, UBND huyện kịp thời ban
hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các
đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo vệ
rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, lâm phần quản lý (1); tham mưu
UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ tuần tra, truy quét liên ngành
nhằm kịp thời tuần tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực
lâm nghiệp trên địa bàn xã, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm giáp ranh với

- Công văn số 03/BCĐQLBVR, ngày 31/12/2021 của Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển rừng huyện về việc mở
đợt cao điểm tuần tra, truy quét và QLBVR trước, trong và sau các dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên
đán Nhâm Dần; Công văn số 2936/UBND-VP, ngày 24/12/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc mở đợt
cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp dịp trước, trong và sau Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Nhân dần 2022; Văn bản số 102/UBND-VP, ngày 14/01/2022 của UBND huyện Tu Mơ
Rông về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn
huyện; Văn bản số 19/VP, ngày 21/01/2022 của Văn phòng UBND huyện Tu Mơ Rông về việc tăng cường công
tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Nhâm dần 2022 trên địa bàn huyện.
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các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà và huyện Nam Trà My thuộc tỉnh Quảng
Nam(2).
- Trển cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành có liên quan. Hàng
tháng đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác
quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn(3) để kịp thời nắm bắt thông tin, thống nhất các
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác QLBVR, QLLS cần tập trung triển
khai, thực hiện nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm
Luật Lâm nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là thời gian cao điểm trước, trong và sau
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Bên cạnh đó đơn vị đã chủ động phối
hợp kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, các đơn vị chủ rừng rà soát, bổ sung, điều
chỉnh Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở phù hợp với tình hình
thực tế, đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia chữa cháy
nếu có cháy rừng rừng xảy ra.
- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án
phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn huyện trong phối hợp tuần tra, truy
quét các tổ chức, cá nhân khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái
pháp luật; huyện(4).
- Chủ động phối hợp với UBND các xã; các cơ quan, đơn vị liên quan,
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra, truy quét về cong tác
QLBVR-PCCCR trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm thường xảy
ra vi phạm Luật Lâm nghiệp.
- Tham mưu UBND huyện tiến hành bàn giao thực địa đối với các diện
tích rừng tự nhiên tập trung hiện do UBND các xã Ngọk Lây, Tê Xăng, Tu Mơ
Rông, Đăk Tờ Kan và Ngọc Yêu quản lý về cho chủ rừng là Công ty TNHH
MTV lâm nghiệp Đăk Tô và Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông theo
Quyết định số 1047/QĐ-UBND, ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum.
Nhìn chung, công tác quản lý bảo vệ rừng trong 3 tháng đầu năm 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. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ
3.1. Tuyên truyền

- Quyết định số 857/QĐ-UBND, ngày 26/11/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc thành lập Tổ tuần
tra, truy quét, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
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- Kế hoạch số 01/KH-HKL, ngày 05/01/2022; Kế hoạch số 13/KH-HKL, ngày 08/02/2022; Kế hoạch số
17/KH-HKL, ngày 03/3/2022 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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- Quy chế phối hợp số 243/QCPH-QS-CA-KL, ngày 25/5/2021 giữa Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an
huyện, Hạt Kiểm lâm trong thực hiện nghị định số 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động
phối hợp của Dân quân tự vệ.
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- Trong quý 1/2022, Kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với các ban, ngành
chức năng cấp xã, đơn vị chủ rừng tổ chức lồng nghép triển khai được 39 cuộc
tuyên truyền về công tác BVR&PCCCR với 1980 lượt người tham gia.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức trong đơn
vị và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng “phong trào toàn dân
tham gia quản lý bảo vệ rừng”.
3.2. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ
Duy trì việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác QLBVR, QLLS
vùng giáp ranh với Hạt Kiểm lâm các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon
Plong và huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam; tích cực phối hợp với lực
lượng Dân Quân, Công an và các cơ quan, đơn vị khác trong công tác bảo vệ rừng
và PCCCR thông qua việc cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa các lực lượng trên
địa bàn.
3.3. Công tác phát hiện xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp
Kiểm lâm địa bàn các xã đã kịp thời tham mưu UBND cấp xã xây dựng
Kế hoạch huy động lực lượng tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực
trọng điểm về phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên
địa bàn được phân công phụ trách.
Trong quý 1/2022, kiểm lâm địa bàn các xã đã tham mưu UBND xã xây
dựng kế hoạch, tổ chức được 31 cuộc/193 lượt người tham gia tuần tra, kiểm tra;
lực lượng tuần tra chủ yếu là Kiểm lâm địa bàn, các ban ngành cấp xã (Công an
xã, Ban chỉ huy Quân sự xã) và lực lượng của chủ rừng.
Cấp huyện tổ chức 04 cuộc/25 lượt người tham gia.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện không có điểm nóng mới phát
sinh vi phạm về Luật Lâm nghiệp.
3.4. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
- Giao rừng, cho thuê rừng: Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện
việc bàn giao rừng do UBND xã quản lý về cho các đơn vị chủ rừng là Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.
Kết quả đã thực hiện bàn giao tại địa bàn 05 xã: Ngọk Lây, Tê Xăng, Tu Mơ
Rông, Ngọk Yêu và Đăk Tờ Kan, theo nội dung tại Quyết định 1047/QĐ-UBND
ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum.
- Chuyển mục đích sử dụng rừng: Không.
- Giải quyết đất chồng lấn: Không.
- Diện tích thiệt hại do phá rừng trái pháp luật, cháy rừng: Không.
3.5. Công tác Bảo tồn thiên nhiên
- Vi phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ động, thực vật hoang dã: Không.
- Tiếp nhận động vật hoang dã: Không.
- Cơ sở gây nuôi được cấp phép mới: Không.
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3.6. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng
- Triển khai các phương án PCCCR mùa khô 2021 - 2022 của UBND các
xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện đã phê duyệt.
- Tổ chức trực PCCCR 24/24h các ngày trong tuần và các ngày nghỉ lễ,
tết.
- Thường xuyên tuần tra, kiểm tra các vùng trọng điểm, các khu vực dễ
xảy ra cháy rừng. Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất nương rẫy của nhân
dân.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR của UBND các xã, các
đơn vị chủ rừng.
- Theo dõi và kiểm tra các điểm cháy từ vệ tinh để xử lý và báo cáo kịp
thời.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động lâm nghiệp
Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các thành viên trong Tổ tuần tra
do UBND huyện thành lập tiến hành kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng
điểm tại địa bàn các xã.
5. Quản lý lâm sản; Phát hiện và xử lý vi phạm
5.1. Quản lý lâm sản
Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Tu Mơ
Rông hiện có 03 cơ sở gia công mộc dân dụng tại các xã Đăk Hà, Đăk Sao; ngoài
ra trên địa bàn huyện không có cơ sở chế biến gỗ.
Hàng tháng, Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn xã Đăk Hà, Đăk Sao
phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ đơn vị thường xuyên kiểm tra việc hoạt động
đối với các cở sở gia công mộc dân dụng nói trên. Quá trình kiểm tra không phát
hiện vi phạm.
Xác nhận lâm sản lưu thông: Không.
5.2. Phát hiện và xử lý vi phạm:
- Trong quý I năm 2022 (số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày
14/3/2022), trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông không phát hiện vi phạm trong lĩnh
vực Lâm nghiệp.
Tổng số vụ vi phạm tồn từ năm trước chuyển sang: 04 vụ.
- Đã xử lý 03 vụ, hình thức xử lý:
+ Xử lý hành chính: Không.
+ Xử lý khác: 03 vụ, hành vi phá rừng trái pháp luật đến nay hết thời hiệu
xử lý vi phạm hành chính.
- Số vụ vi phạm tiếp tục thụ lý hồ sơ để xử lý: 01 vụ.
6. Công tác sử dụng và phát triển rừng: Không
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7. Các nội dung khác:
Tình hình chốt, trạm bảo vệ rừng:
+ Chốt kiểm soát liên ngành: Không có
+ Trạm bảo vệ rừng của chủ rừng: 14 trạm.
+ Chốt bảo vệ rừng: 36 chốt.
II. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
- Trong thời gian qua, 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 trong 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 quyét 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 vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Trong
quý I năm 2022, trên địa bàn huyện không để phát sinh điểm nóng vi phạm, các
khu vực trọng điểm về phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản và cháy
rừng cơ bản được kiểm soát chặt chẽ.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế
Công tác phối hợp giữa đơn vị chủ rừng và UBND cấp xã tại một số nơi
đôi lúc còn chưa thật đồng bộ và chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác nắm bắt
thông tin, phối hợp tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm.
2.2. Nguyên nhân
* Nguyên nhân khách quan
Trên địa bàn huyện phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời
sống còn gặp nhiều khó khăn, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng còn
hạn chế; bên cạnh đó, tập quán canh tác nương rẫy truyền thống không bền vững
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phá rừng lấy đất canh tác và cháy rừng.
* Nguyên nhân chủ quan
- Một số đơn vị chủ rừng còn chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm
trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích rừng và đất
lâm nghiệp được giao. Công tác phối hợp công tác nắm bắt thông tin, phối hợp
tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm giữa đơn vị chủ rừng với các ngành chức
năng có liên quan và UBND cấp xã tại một số nơi đôi lúc còn chưa thật đồng bộ
và chặt chẽ.
- Việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR của một số UBND xã phục vụ công
tác QLBVR chưa hợp lý, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng.
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III. Kiến nghị, đề xuất: Không.
IV. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
- Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND huyện tổ chức thực hiện có
hiệu quả các văn bản chị đạo của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và của
Chi cục Kiểm lâm Kon Tum trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đơn vị, kịp thời phát
hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm xảy ra.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động toàn dân tham gia
bảo vệ rừng; tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, phản ánh từ người
dân đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động lâm nghiệp tại cơ sở; kịp thời
tổ chức lực lượng phối hợp ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp
luật.
- Tiếp tục phối hợp với Tổ công tác liên ngành do UBND huyện thành lập
tổ chức các đợt tuần tra, truy quét theo kế hoạch đã xây dựng.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế, Kế hoạch phối hợp ký
kết giữa các lực lượng trong công tác QLBVR; triển khai thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả các quy chế đã ký kết nhằm tăng cường quản lý, ngăn chặn hiệu quả
các hành vi xâm hại tài nguyên rừng tại các khu vực trọng điểm giữa các huyện.
Hạt Kiểm lâm Tu Mơ Rông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn
vị trong thời gian qua để lãnh đạo UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm biết, tiếp tục
chỉ đạo./.
HẠT TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Chi cục Kiểm lâm Kon Tum;
- UBND huyện Tu Mơ Rông;
- Phòng TCKH huyện (t/hợp);
- Lưu: VT, QLBVR& BTTN.

Võ Minh Văn
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