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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng 

 phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 1962/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, 

lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân 

huyện Kon Rẫy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1962/KH-

UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. Ngăn chặn tình trạng phá rừng, 

lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật góp phần 

nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và ứng phó với biến đổi khí 

hậu trên địa bàn huyện. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp chính 

quyền địa phương và Nhân dân, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng, 

góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm; phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, địa 

phương để tập trung triển khai thực hiện. 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh 

nghiệp và Nhân dân tham gia tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức 

nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng nhằm giúp cho cán 

bộ và Nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các yêu cầu và 

chính sách về quản lý, bảo vệ rừng của Trung ương và của địa phương. 

- Các cơ quan chuyên môn huyện, UBND xã, thị trấn chủ động tham mưu và 

xây dựng kế hoạch hằng tháng, quý, năm để triển khai thực hiện; việc triển khai 

thực hiện phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường 

xuyên, liên tục của các ngành liên quan và chính quyền các cấp tạo nên sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị chủ 

rừng theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau: 
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- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các 

nhiệm vụ giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện (1); trọng tâm là Kế 

hoạch số 34-KH/TU ngày 05/5/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-

CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương "về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 

24/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về việc tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn huyện... 

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng; quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất 

rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.  

- Xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình 

trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có 

biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu 

trách nhiệm chính đối với việc để xảy ra các vụ vi phạm hoặc để cho các tổ chức, 

cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện đẩy mạnh công tác giao rừng, 

cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành, đảm bảo toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn có chủ quản lý 

thực sự; đề xuất thu hồi rừng theo quy định đối các chủ rừng không thực hiện 

nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng. 

- Có kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi 

phá rừng, lấn chiếm đất rừng, san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, làm nhà ở và các 

công trình trên đất Lâm nghiệp trái quy định của pháp luật.  

2. Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ trì, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án có 

liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý các hành vi vi phạm; tham mưu cấp thẩm quyền kiên quyết đình chỉ, thu hồi đối 

với các dự án có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh 

thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Không để xảy 

ra tình trạng lợi dụng việc thực hiện các dự án để vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan 

khẩn trương kiểm tra, xác minh, điều tra làm rõ các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp 

                                           
(1) Kết luận số 04-KL/TU ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động 

khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/02/2021 về việc 

chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp bền 

vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản năm 2022 trên địa bàn huyện… 
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đã được phát hiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ 

điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

đối với các vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, nhất là các đối tượng cầm 

đầu nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phòng Nông nghiệp & PTNT 

huyện: Theo dõi, tham mưu UBND huyện trong việc chuyển mục đích sử dụng đất 

rừng sang mục đích khác đúng theo quy định hiện hành. Tăng cường quản lý chặt 

chẽ đất đai, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai 

mục đích trên địa bàn huyện. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch đã đề ra; định kỳ hàng năm (trước ngày 28 

tháng 11) hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện gửi về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Hạt Kiểm lâm huyện) để tổng hợp, báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên 

quan định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

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

đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Hạt 

Kiểm lâm huyện) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT tỉnh (b/c); 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Ban Chỉ đạo công tác QLBV&PTR huyện (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Công an huyện (t/h); 

- Ban Chỉ đạo công tác QLBV&PTR các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Các đơn vị chủ rừng (t/h); 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Thủy 
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