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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /BC-UBND       Quảng Xương, ngày        tháng  11 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ, sử dụng và phát  

triển rừng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

 Thực hiện công văn số 4345/SNN&PTNT-KL ngày 11/11/2020 Sở Nông 

nghiệp &PTNT về việc báo cáo kết quả bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng năm 

2020, xây dựng Kế hoạch năm 2021. UBND huyện Quảng Xương báo cáo kết 

quả bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng năm 2020, xây dựng Kế hoạch năm 2021 

như sau: 
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020: 

 1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo quy hoạch 3 loại rừng: 

Theo kết quả rà soát, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2020, 

huyện Quảng Xương có 265,95 ha rừng, trong đó: Đất có rừng trong quy hoạch 

3 loại rừng: 225,74 ha; rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 40,21 ha. 

Diện tích rừng trên địa bàn huyện có xu hướng giảm, phần lớn chuyển 

sang quy hoạch sử dụng cho phát triển đô thị và thực hiện các dự án, ngoài ra 

cũng có nguyên nhân của nước biển xâm thực vào đất liền, cụ thể là tại các xã 

Quảng Nham và Quảng Thạch. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch: 

a. Bảo vệ rừng:  

- UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số thực hiện công tác bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020; Tiến hành rà soát, kiện toàn BCĐ 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp huyện giai đoạn 2016-2020, đồng 

thời xây dựng phương án chữa cháy rừng vùng trọng điểm theo phương châm 4 

tại chỗ và huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng năm 2020. 

Triển khai các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương và chủ 

rừng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.  

Năm 2020, địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng, khai thác rừng, xâm 

lấn đất rừng trái phép. 

b. Về phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng. 

UBND huyện tập trung chỉ đạo chủ rừng và chính quyền các xã tập trung 

bảo vệ và duy trì diện tích rừng hiện có, đồng thời rà soát lại phần diện tích rừng 

đã được UBND tỉnh quy hoạch mặt bằng phục vụ cho hoạt động kinh doanh du 

lịch, đảm bảo tính ổn định và bền vững trong các hoạt động sử dụng đất, sử 

dụng rừng.  
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Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo sát 

sao, năng suất và chất lượng rừng của huyện vẫn đang ngày được nâng lên, nhất 

là đối với khu rừng trồng núi Lau, núi Chẹt và núi Trường. 

c. Khai thác gỗ và chế biến lâm sản: 

- 100% rừng trên địa bàn là rừng trồng sản xuất và cây trồng ngoài quy 

hoạch lâm nghiệp, vì vậy, UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp&PTNT 

huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ven Biển thực hiện việc quản lý có hiệu quả 

diện tích rừng trồng hiện có, đồng thời hướng dẫn các hộ đang sống ven rừng 

thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tài 

nguyên rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.  

- Về hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản: Theo kết quả rà soát, huyện 

Quảng Xương có 8 cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ;100% đều đã được cấp giấy 

phép hoạt động ngành nghề, gỗ đưa vào sản xuất, tiêu thụ chủ yếu là gỗ nhập 

khẩu, các doanh nghiệp, cá nhân đều chấp hành tốt các quy định của nhà nước 

về hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản. 

3. Tình hình triển khai cơ chế, chính sách bảo vệ phát triển rừng 

 Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng thời 

chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND các xã có rừng ban 

hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai đến từng Chi bộ để thực hiện. 

 Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, UBND huyện luôn có sự quan tâm, 

ưu tiên cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, đặc 

biệt là sử dụng quỹ đất còn trống để phục vụ cho công tác phát triển rừng theo 

đúng quy hoạch. 

II. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN: 

1. Tồn tại, hạn chế: 

Việc tăng độ che phủ và phát triển rừng trên địa bàn huyện không đạt yêu 

cầu đề ra. 

2. Nguyên nhân: 

Do yếu tố phát triển hạ tầng mở rộng quy hoạch nên diện tích rừng trên 

địa bàn giảm so với trước đây, một số diện tích đất quy hoạch cho việc trồng 

rừng ngập mặn không có khả thực hiện (khu vực bờ sông Yên, xã Quảng Trung, 

Quảng Chính).  

Cơ chế, chính sách hỗ trợ cho những người tròng và bảo vệ rừng chưa 

thực sự thu hút. 

Kinh phí đầu tư cho lĩnh vực lâm nghiệp của địa phương chưa đáp ứng 

với tình hình thực tế đề ra.  
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III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021: 

1. Mục tiêu: 

Bảo vệ an toàn và duy trì diện tích rừng hiện có, giữ vững ổn định an ninh 

rừng, không để xảy ra các “điểm nóng” về cháy rừng, khai thác, phá rừng, vận 

chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng. Góp phần hơn nữa vào phát triển kinh tế, xã hội và du 

lịch ở địa phương. 

 2. Nhiệm vụ: 

2.1. Công tác bảo vệ rừng, PCCCR và bảo tồn thiên nhiên 

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, BCĐ Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp trên thực hiện tốt công tác BVR, PCCCR. Rà soát kiểm tra 

lực lượng, phương tiện, dụng cụ hậu cần sẵn sàng chữa cháy rừng. Thực hiện việc 

điều tra, dự báo cấp cháy rừng, các tháng mùa khô hanh, nắng nóng; Tăng cường 

hoạt động kiểm tra, đôn đốc các xã có rừng thực hiện tốt Phương án PCCCR và 

Phương án chữa cháy rừng vùng trọng điểm theo phương châm 04 tại chỗ. Chỉ 

đạo các lực lượng tổ chức thường trực PCCCR, tuần tra, kiểm tra rừng, không để 

xảy ra cháy rừng.  

- Rà soát, kiện toàn các Tổ tuyên truyền, Tổ đội BVR, Tổ đội thanh niên 

xung kích. Tổ chức, các chủ rừng ký cam kết và thực hiện tốt công tác BVR- 

PCCCR. 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động lâm nghiệp của các chủ 

rừng và hộ gia đình thực hiện tốt trách nhiệm của chủ rừng được quy định tại 

các văn bản pháp luật của Nhà nước, định hướng cho công tác bảo vệ, phát triển 

và sử dụng rừng một cách bền vững. 

- Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Biên phòng, Quản 

lý thị trường, tăng cường công tác phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm tra an ninh 

rừng tận gốc; làm tốt công tác giám sát trong khâu lưu thông và kinh doanh lâm 

sản; quản lý việc nuôi nhốt động vật hoang dã, phấn đấu không để xảy ra chặt 

phá rừng, cháy rừng, không để xảy ra điểm nóng về kinh doanh, chế biến lâm 

sản trái phép. 

2.2. Phát triển rừng 

Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ, phát triển rừng, thực hiện hiệu quả việc 

trồng cây phân tán hằng năm, làm giàu vốn rừng hiện có, ngăn chặn và hạn chế 

các hoạt động khai thác và tác động đến rừng. 
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2.3. Khai thác gỗ và lâm sản: 

Đối với diện tích rừng đã có quyết định chuyển đổi, quy hoạch dự án, 

UBND huyện sẽ tổ chức giám sát và chỉ đạo hoạt động khai thác, triển khai thực 

hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, không để xảy ra khai thác trái phép. 

III. Các giải pháp thực hiện: 

1. Công tác tuyên truyền: 

Tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Ven Biển, UBND các xã tăng cường Phối 

hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên các thành viên của 

Mặt trận tổ quốc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác BVR, 

PTR, PCCCR. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chú trọng các xã và thôn 

có rừng nguy cơ cháy rừng.  

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 

của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/3/2017 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương. 

2. Về bảo vệ rừng 

Thực hiện việc bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có, thực hiện việc đầu 

tư, bổ sung nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn 

huyện, trong đó ưu tiên cho các hoạt động đầu tư để bảo vệ rừng, mua sắm bổ 

sung trang thiết bị PCCCR để đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay. 

Trên đây là kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 

2020, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, UBND huyện Quảng Xương báo 

cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa theo dõi, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Chủ tịch UBND Huyện (b/c); 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hà Thế Anh 
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