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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng năm 2020 của UBND huyện Tam Đường
Căn cứ Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu
về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 08/8/2017 của Chính phủ và
Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh về thực Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
khóa XII;
Căn cứ Quyết định số 41/2019/QĐ -UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 13/7/2017 của Huyện ủy Tam Đường về
thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày
12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020 với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nhằm chi tiết, cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 13/7/2017 của
Huyện ủy Tam Đường về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân các dân tộc, khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng trong những năm qua.
2. Yêu cầu
Kế hoạch phải chi tiết, cụ thể, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Chỉ thị số 13-CT/TW,
ngày 12/01/2017 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 đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, mang lại
hiệu quả thiết thực; quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp,
các ngành, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu
Tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng bền vững gắn phát triển kinh tế, xã hội và môi trường; quản lý, bảo vệ
và sử dụng có hiệu quả diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng
sinh học và giá trị dịch vụ môi trường rừng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát
triển lâm nghiệp bền vững, tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường
sinh thái và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,08%.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Bảo vệ rừng
Tổ chức quản lý, bảo vệ tốt 33.117,42 ha rừng hiện có, trong đó: Rừng tự nhiên
31.265,69 ha; rừng trồng 1.851,73 ha. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt
rừng phòng hộ, rừng trồng, lồng ghép các chương trình tổ chức mở các lớp tập huấn, ký
cam kết bảo vệ rừng tới các cơ quan, đơn vị và người dân; duy trì lực lượng tại các chòi
canh, chốt gác, bảng tường tuyên truyền trực quan và bảng cấp dự báo cháy rừng, thông tin
phối hợp vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Hoàng Liên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm
của người dân trong công tác bảo vệ, phát triển rừng; ngăn chặn, hạn chế tối đa các vụ vi
phạm Luật Lâm nghiệp, kịp thời điều tra, xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp vi
phạm theo quy định.
2.2. Phát triển rừng
- Trồng rừng: Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thực hiện tốt bảo vệ, chăm sóc
cây Mắc ca, rừng trồng, thực hiện trồng dặm, trồng bổ sung đối với diện tích cây sống có tỷ
lệ thấp theo quy định, đặc biệt là đối với diện tích trồng rừng thay thế.
- Khoán bảo vệ rừng: Thực hiện tốt khoán bảo vệ diện tích rừng gắn với thực hiện tốt
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện.
- Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi tái sinh tự nhiên
2.100 ha đối với diện tích đất nương rẫy bỏ hoang, đất có trảng cỏ, cây bụi xen cây gỗ có
mật độ cây tái sinh mục đích đạt chiều cao trên 0,5m lớn hơn 500 cây/ha; núi đá có cây
gỗ tái sinh nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng.
- Các hoạt động khác
+ Dịch vụ môi trường rừng: Chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm,
UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả
dịch vụ môi trường rừng theo quy định.
+ Xây dựng công trình lâm sinh: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác duy trì 06 chốt gác
rừng kiên cố hiện có, duy tu trên 40 ha đường băng trắng cản lửa, bổ sung các biển cấm
trong lĩnh vực bảo vệ rừng .
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+ Xây dựng vườn ươm: Củng cố, duy trì sử dụng có hiệu quả 02 vườn ươm sản xuất
cây giống lâm nghiệp để phục vụ đủ cho kế hoạch phát triển rừng hàng năm của huyện.
+ Hoạt động khuyến nông, khuyến lâm: Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật
trong sản xuất, lựa chọn cây con giống phù hợp với điều kiện từng vùng để đầu tư, phát
triển. Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân và lồng ghép các chương trình dự án để
đầu tư phát triển kinh tế rừng; ưu tiên phát triển kinh tế rừng từ các mô hình: nông lâm kết
hợp, mô hình vườn - ao - chuồng - rừng, trồng rừng thuần, rừng xen các loại cây.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý
rừng phòng hộ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan
truyền thông thực hiện tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo hiệu quả;
soạn thảo, xây dựng các tài liệu tuyên truyền, biển cảnh báo, cấm lửa tại các khu rừng trọng
điểm, các khu rừng thường tập trung đông người ra vào; ký cam kết bảo vệ rừng, phòng
cháy, chữa cháy rừng đối với người dân sống trong và ven rừng.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn,
chính quyền địa phương kịp thời đưa tin cảnh báo và dự báo cháy rừng, thực hiện tốt công
tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng; tăng cường sự giám sát của các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục
pháp luật bảo vệ và phát triển rừng trong các trường học; Phòng Văn hóa - Thông tin tăng
cường công tác tuyên truyền cho du khách đến thăm quan, du lịch tại huyện thực hiện tốt
các quy định phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng.
- UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng
đồng dân cư, hộ gia đình, các chủ rừng và toàn thể Nhân dân đối với công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng; thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng trong sự
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường sự giám sát của
người dân, cộng đồng, các đoàn thể công tác bảo vệ và phát triển rừng và rà soát, bổ
sung vào quy ước của bản.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và khuyến khích các thành
phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng
Phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, kiện toàn, củng cố, phân công rõ
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp
cấp huyện, cấp xã và Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng Công
an, Quân đội, Kiểm lâm để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
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chủ động xây dựng, kiện toàn, thành lập tổ chuyên trách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo
vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.
Tổ chức thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với trách
nhiệm của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân được hưởng lợi; tổ chức thực
hiện có hiệu quả các nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng theo quy định; khuyến khích, tạo
thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng.
Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời,
nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động, nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu
quả công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt
hại do cháy rừng; đấu tranh ngăn chặn tình trạng đốt rừng, phá rừng làm nương, khai
thác gỗ, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; quản lý chặt chẽ tình trạng dân di
cư tự do cả nơi đi và nơi đến.
Gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất để thực hiện
chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông, lâm kết hợp theo luật Lâm Nghiệp nhằm hạn
chế thấp nhất canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống,
việc làm, an sinh xã hội cho người dân.
3. Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng
Thực hiện tốt theo hướng dẫn quy chế quản lý rừng và cơ chế hưởng lợi cho các
thành phần kinh tế, phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương; tăng cường phân cấp
quản lý nhà nước về rừng cho chính quyền cấp xã. Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn
của chủ rừng, chính quyền, các cơ quan thừa hành pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục
pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng, mỗi
người dân và toàn xã hội trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và
chế biến lâm sản thông qua chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, miễn giảm thuế… theo quy
định; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của
Chính phủ; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và các quy định
khác của Bộ, ngành Trung ương để đầu tư, hỗ trợ cho phát triển lâm nghiệp trên địa bàn
huyện. Thực hiện theo các quy định hiện hành, khuyến khích phát triển mô hình liên doanh,
liên kết sản xuất lâm nghiệp giữa doanh nghiệp và người dân trên cơ sở phân chia lợi ích.
4. Việc xây dựng rà soát, đánh giá, kiểm tra các kế hoạch, dự án phát triển kinh
tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, việc xác định, đánh mốc
ranh giới quản lý rừng
Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử
dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, dịch vụ du
lịch...; rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với
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các dự án chuyển đổi rừng, đất rừng sang phát triển xuất nông nghiệp và xử lý nghiêm minh
các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của các cấp, các ngành, phối
hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên
rừng gắn với thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý đất rừng gắn với việc giao đất rừng và sử
dụng đất rừng đúng mục đích; kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh
chấp đất rừng giữa các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; sớm hoàn thành việc giao
đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các cộng đồng dân
cư tham gia dự án Kfw8; giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi diện tích giữa các loại rừng và
chuyển đổi rừng sang mục đích phi nông nghiệp; không chuyển mục đích diện tích rừng tự
nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc
phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định).
5. Công tác khuyến nông - khuyến lâm
Tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về quản lý trong quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng như: gieo ươm giống, trồng rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng,... phục
vụ cho tái cơ cấu nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, giá trị sản phẩm đảm bảo phù
hợp với điều kiện hệ sinh thái từng vùng, từng loại rừng, ưu tiên phát triển các loài cây đa
mục đích; phát triển hệ sinh thái rừng nhiều tầng kết hợp cây phòng hộ, cây kinh tế và lâm
sản ngoài gỗ.
6. Chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Chủ động hợp tác trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện tốt các
cam kết bảo vệ rừng phù hợp với địa phương và theo quy định; đẩy mạnh hợp tác với các
huyện lân cận trong và ngoài tỉnh nhằm tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho các
đơn vị, tổ chức, cá nhân có vốn vào đầu tư, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn
nhau trong việc thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là biên bản thỏa thuận
hợp tác ngày 08/8/2015 giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020, quy chế
phối hợp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng với các huyện: Phong Thổ tỉnh Lai Châu,
Bát Xát, Sa Pa tỉnh Lào Cai.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện
Giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nội dung của kế hoạch; định kỳ tổng hợp
báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về
lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với
trách nhiệm của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân được hưởng lợi; tổ chức
thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng theo quy định, xây dựng tổ
chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp.
Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, các văn bản triển khai thực hiện các
hoạt động, thông tin về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi
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trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo hiệu quả; chỉ đạo kịp thời có hiệu quả công tác
phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng;
đấu tranh ngăn chặn tình trạng đốt rừng, phá rừng làm nương, khai thác gỗ, mua, bán,
vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch này; hướng dẫn các xã,
thị trấn triển khai thực hiện; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện định kỳ báo cáo UBND
huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện cân đối và bố trí vốn, lồng gép các nguồn vốn từ ngân
sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của
kế hoạch. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định hiện hành.
Kịp thời thẩm định và tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án sử dụng tiền dịch vụ
môi trường rừng của UBND các xã, thị trấn.
4. Hạt Kiểm lâm
Tham mưu cho UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng,
chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, theo dõi diễn biến tài nguyên
rừng; xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp
luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiểm tra, kiểm soát
việc bảo vệ rừng, khai thác rừng, sử dụng rừng, lưu thông, vận chuyển, kinh doanh lâm sản,
buôn bán thực vật rừng, động vật rừng, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp
luật; xử lý, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Tổ chức kiểm tra các xã, thị trấn và các chủ rừng lập và thực hiện phương án bảo vệ
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện công tác dự báo nguy cơ xảy ra cháy rừng;
tham mưu thực hiện việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa
cháy rừng, truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, khai thác, mua bán lâm sản trái pháp
luật trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thực hiện
tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích do UBND xã quản lý theo
quy định; trong đó, xác định chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích rừng trồng
(do tự đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư) để bàn giao về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
chi trả theo quy định.
5. Ban Quản lý rừng phòng hộ
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện
tích rừng đã trồng; đôn đốc, hướng dẫn các hộ nhận khoán thực hiện chăm sóc, bảo vệ
rừng, thực hiện trồng dặm, trồng lại diện tích rừng trồng, cây mắc ca chưa đảm bảo
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mật độ theo quy định. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát
triển rừng được giao.
Tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp; thực hiện các biện
pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản, các
biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng gắn với tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên lâm phần được giao quản lý.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn rà soát quy hoạch sử
dụng đất và giao, cho thuê đất lâm nghiệp phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu cho UBND huyện thực hiện giao đất, cho thuê đất lâm
nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho các cộng đồng tham gia dự án Kfw8 theo
quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các hoạt động san ủi,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái phép.
7. Phòng Nội vụ
Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND
huyện phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, đưa tin, bài về
mục tiêu, nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị
số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 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 nội dung kế hoạch này.
9. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh huyện Tam Đường; Phòng Giao
dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
Triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước
đối với bảo vệ và phát triển rừng đã ban hành; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn để người
dân có điều kiện đầu tư phát triển rừng.
10. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung
của kế hoạch; chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tích cực
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực
tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.
11. UBND các xã, thị trấn
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng
và các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ kế hoạch này. Chủ động phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan huyện để rà soát, xác định chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân đối
với diện tích rừng trồng (do tự đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư) để bàn giao về Quỹ
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Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chi trả theo quy định. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chỉ
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển
khai thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
năm 2020 của UBND huyện Tam Đường./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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