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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, 

Phó Trưởng Ban Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát 

triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Hội nghị của Ban Chỉ 

đạo nhà nước về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên” 

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

bền vững giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 886) chủ trì Hội 

nghị của Ban Chỉ đạo nhà nước về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây 

Nguyên”. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 886; 

đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công 

Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an; Quốc phòng; Đồng chí 

Bùi Văn Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và 

Lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan của 5 tỉnh Tây Nguyên, gồm: 

Đắk Lắk, Gia Lai, Kom Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng; đại diện một số cơ quan 

thông tấn, báo chí. 

Sau khi nghe Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo, ý kiến của các tỉnh khu vực 

Tây Nguyên, các Bộ, ngành và đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương 

trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Nguyễn 

Xuân Cường kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 

16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phát triển lâm nghiệp tiếp tục có 

nhiều chuyển biến rõ nét, chủ trương xã hội hóa nghề rừng được hiện thực hóa, 

góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân, với những 

kết quả nổi bật như: Diện tích rừng, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tiếp tục tăng, 

từ 40,84% năm 2015 lên 41,89% năm 2019, ước đạt năm 42% vào năm 2020; 

công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục có nhiều tiến bộ, so 

với giai đoạn 2011-2015, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm bình 
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quân 11.335 vụ/năm, tương ứng giảm 35%; diện tích rừng bị thiệt hại giảm bình 

quân 270 ha/năm, tương ứng giảm 10%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình 

quân 5,63%/năm; giá trị xuất khẩu lâm sản tăng xấp xỉ 3 lần so với năm 2011, từ 

4,2 tỷ USD năm 2011 lên 11,31 tỷ USD vào năm 2019. Công tác trồng rừng tiếp 

tục được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh, đạt khoảng 230 nghìn ha/năm,  

góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường, tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng 

trồng trong nước cho công nghiệp chế biến gỗ; sản lượng khai thác từ gỗ rừng 

trồng tập trung  đạt 19,5 triệu m3 vào năm 2019. 

Đối với khu vực Tây Nguyên, thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản 

lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các lực lượng 

trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng  được thực hiện; tình hình vi 

phạm pháp luật về lâm nghiệp bước đầu đã giảm dần theo các năm ở cả 3 tiêu 

chí về số vụ vi phạm, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại; việc thực 

hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên và chuyển mục đích sử dụng rừng tự 

nhiên sang mục đích sử dụng khác được kiểm soát chặt chẽ hơn. Các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch lâm nghiệp và các Đề án, dự án trọng tâm của ngành năm 

2019 và 5 tháng đầu năm 2020 về cơ bản đạt yêu cầu. Công tác củng cố, kiện 

toàn lực lượng Kiểm lâm; sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp luôn 

được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác quản lý bảo vệ rừng cũng 

đang còn những tồn tại, hạn chế và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Vẫn 

còn một số điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 

kết quả trồng rừng tập trung không đồng đều giữa các vùng, một số vùng có diện 

tích đất lâm nghiệp lớn, nhưng kết quả phát triển rừng còn thấp. 

Đối với các tỉnh Tây Nguyên, diện tích rừng tự nhiên tiếp tục bị suy giảm 

cả về diện tích và chất lượng; vẫn là trọng điểm phá rừng, khai thác, mua bán, 

vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật và chống người thi hành công vụ; 

tình trạng tranh chấp về đất rừng kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm... 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Nhiệm vụ chung 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, ngành, địa phương: 

- Rà soát các chỉ tiêu của Chương trình 886, đến cuối năm 2020 phấn đấu 

hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020; tổng kết và xây dựng 

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Tổng kết, đánh giá chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó 

chú trọng nghiên cứu mở rộng đối tượng thu dịch vụ môi trường rừng; rà soát, 

xác định đối tượng thụ hưởng theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các tổ 
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chức, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. 

- Về sắp xếp, ổn định di dân tự do là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong đó có lĩnh vực  lâm 

nghiệp, tập trung phấn đấu cơ bản giải quyết xong vấn đề di dân tự do vào năm 

2025. Trước mắt, các tỉnh triển khai khẩn trương các dự án đã được phê duyệt; 

hoàn thiện nhanh các dự án cần rà soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

triển khai; các dự án còn lại đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành: 

- Tăng cường đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện Chương trình 

886, Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; Đề 

án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng; Đề án Bảo vệ, khôi phục và phát 

triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. 

- Tổng hợp, trình Chính phủ các cơ chế, chính sách phát triển lâm nghiệp 

bền vững, trong đó chú trọng Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2021-2025; quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. 

- Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 về Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng; và các văn bản chỉ đạo. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành thẩm định sớm trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-

2025; tổng hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn lâm nghiệp giai đoạn 2021-

2025, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 

chính và các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ khoán bảo 

vệ rừng, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ. 

c) Bộ Tài chính: Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bổ sung 

đủ vốn sự nghiệp năm 2021 cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. 

d) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao: Chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống vào cuộc mạnh mẽ, hỗ trợ 
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các Bộ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong phòng ngừa và đấu 

tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. 

đ) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Triển khai hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản thi hành; thực hiện 

nghiêm Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 

2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác, hoàn thành công tác trồng rừng thay thế. 

e) Đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên: 

- Xác định lợi thế của khu vực (đất đai, khí hậu, hệ sinh thái,…), thực hiện  

cơ cấu lại kinh tế, trước hết là cơ cấu lại nông nghiệp với trọng tâm là định hướng 

phát triển kinh tế lâm nghiệp, chuỗi giá trị, công nghệ chế biến lâm sản công nghệ 

cao. 

- Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong việc giải quyết nhu cầu đất sản 

xuất cho người dân địa phương tại chỗ; ổn định tình trạng dân di cư tự do đối 

với cả nơi di chuyển đi và đến. 

- Triển khai hiệu quả Đề án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền 

vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030 theo Quyết định số 297/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

-  Xây dựng phương án toàn diện về bảo vệ phát triển rừng, trong đó: Xác 

định rõ các vấn đề nổi cộm, các điểm nóng chặt phá rừng để tập trung ngăn chặn, 

xử lý; huy động sự phối hợp vào cuộc của các lực lượng chức năng trong công 

tác bảo vệ rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về 

Lâm nghiệp và chống người thi hành công vụ; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 

các vụ án phá rừng trong thời gian qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng, thiết lập hồ sơ  quản lý 3 loại rừng, thống nhất trên cơ sở ứng 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. 

- Đẩy nhanh thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, 

đặc biệt là diện tích rừng do UBND xã đang quản lý, đảm bảo toàn bộ diện tích 

rừng có chủ thực sự. Khuyến khích hình thành hệ thống quản lý rừng cộng đồng, 

trên cơ sở giao rừng gắn với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, đặc 

biệt là các cộng đồng dân cư truyền thống; cho phép sử dụng hợp lý một phần 

đất lâm nghiệp không có rừng để bố trí đất sản xuất cho người dân, góp phần ổn 

định đời sống gắn với bảo vệ, phát triển rừng lâu dài; xã hội hóa đầu tư hình 

thành vùng sản xuất lâm sản ngoài gỗ (sâm Ngọc Linh, Song Mây,....) gắn với 

chuỗi giá trị. 
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Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Các thành viên BCĐ Chương trình 886; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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