SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 365 /KH-CCKL

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2021
Theo Chương trình công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa
cháy rừng và quản lý lâm sản năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐCCKL ngày 28/01/2021 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi;
Chi cục Kiểm lâm lập Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa
bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Xác định mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu, kết quả cập nhật
diễn biến rừng do Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố thực hiện từ đầu năm
2021 đến thời điểm kiểm tra;
- Xác định cụ thể biến động diện tích rừng theo hồ sơ giao rừng gắn với giao đất; theo
hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng và kết qủa thực hiện các công trình lâm sinh phát triển rừng
của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh; theo diện tích rừng được UBND tỉnh giao rừng cho
các Công ty lâm nghiệp quản lý nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng đúng
thực tế;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu báo cáo diễn biến rừng nhằm phục vụ công
tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và chi trả dịch vụ
môi trường rừng;
- Làm cơ sở xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác chỉ
đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn, lâm phần
quản lý; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo dõi diễn biến rừng năm 2021.
2. Yêu cầu:
- Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, nội dung kiểm tra thực hiện theo
quy định tại Điều 33 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định điều tra, kiểm kê và theo dõi
diễn biến rừng.
- Thông qua kiểm tra, kết hợp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và giải đáp
những vướng mắc cho cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm tra (nếu có).
- Kết quả kiểm tra phải thể hiện bằng biên bản; quá trình kiểm tra không làm ảnh
hưởng đến công việc chung của đơn vị được kiểm tra.
II. Thành phần tham gia kiểm tra
1. Đơn vị kiểm tra:
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- Chi cục Kiểm lâm: Đại diện lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo và công chức/viên chức
chuyên môn các phòng: Quản lý bảo vệ rừng và BTTN, Sử dụng và PTR.
- Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh: Mời đại diện lãnh đạo và cán bộ Kỹ thuật (đối với
địa bàn các huyện có lâm phần quản lý).
2. Đơn vị được kiểm tra:
- Hạt Kiểm lâm cấp huyện: Đại diện lãnh đạo Hạt, công chức/viên chức phụ trách
bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và BTTN; Kiểm lâm phụ trách địa bàn.
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn và cán bộ phụ trách địa bàn xã của các
chủ rừng nhóm II đóng trên địa bàn huyện (do Hạt Kiểm lâm mời).
III. Nội dung và phương pháp kiểm tra
1. Nội nghiệp:
a) Kiểm tra công tác tham mưu và tổ chức thực hiện theo dõi diễn biến rừng trên
địa bàn từ đầu năm nay.
- Tham mưu UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo công tác theo dõi diễn
biến rừng trên địa bàn quản lý; ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra công tác theo dõi
diễn biến rừng của chủ rừng nhóm II, Kiểm lâm địa bàn;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ và cơ sở dữ liệu rừng cấp huyện;
- Hướng dẫn Kiểm lâm địa bàn sử dụng các phần mềm ứng dụng: Mapinfor,
QGIS,… rà soát hiện trạng rừng; sử dụng máy định vị GPS kiểm tra, xác minh hiện
trường,…
b) Kiểm tra hồ sơ thu thập thông tin biến động về diện tích rừng:
- Báo cáo về thông tin biến động của chủ rừng nhóm II và các hồ sơ có liên quan
quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT kèm theo;
- Báo cáo biến động của Kiểm lâm địa bàn (đối với diện tích rừng do UBND xã
quản lý) và kết quả tiếp nhận, thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin biến động về rừng
do các chủ rừng nhóm I báo cáo;
- Kết quả tiếp nhận và xác minh tại hiện trường của Hạt Kiểm lâm đối với báo
cáo biến động về diện tích rừng của chủ rừng nhóm II, Kiểm lâm địa bàn và theo yêu
cầu của Chi cục Kiểm lâm.
c) Kiểm tra kết quả cập nhật vào phần mềm FRMS:
- Kết quả cập nhật diễn biến diện tích theo trạng thái rừng (trạng thái rừng theo
hồ sơ giao rừng của UBND cấp huyện, theo hồ sơ giao khoán của BQL rừng phòng hộ
tỉnh);
- Kết quả cập nhật diễn biến diện tích theo mục đích sử dụng rừng (đối với các
dự án đã có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng mà UBND các huyện, thị xã,
thành phố báo cáo theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn
928/SNNPTNT-KL ngày 12/4/2021, Công văn 1233/SNNPTNT-KL ngày 11/5/2021của
về việc rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch

3
phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh bổ sung cơ cấu 3 loại rừng để tích hợp vào
Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia);
- Biến động diện tích rừng theo các nguyên nhân (quy định tại Điều 37 Thông tư
số 33/2018/TT-BNNPTNT) của Hạt Kiểm lâm đối với các báo cáo biến động của chủ
rừng nhóm II, Kiểm lâm địa bàn và yêu cầu của Chi cục Kiểm lâm;
d) Sử dụng ảnh vệ tinh rà soát lại hiện trạng rừng các huyện, làm cơ sở để hỗ trợ
công tác kiểm tra ngoại nghiệp.
2. Ngoại nghiệp:
Kiểm tra sự phù hợp giữa hiện trạng thực tế tại hiện trường với kết quả đã cập
nhật thông tin trên bản đồ theo dõi DBR năm 2021 đến thời điểm báo cáo. Mỗi huyện
kiểm tra ngẫu nhiên 02 xã, chọn từ 03 - 04 vị trí kiểm tra, kiểm tra toàn diện tất cả các
lô trạng thái trong khoảnh (việc kiểm tra tuỳ thuộc vào độ chính xác trong quá trình cập
nhật và bổ sung hiện trạng rừng). Đối với các lô rừng tự nhiên có biến động nằm trong
vị trí kiểm tra thì đánh giá hiện trạng, đặc biệt là xác định nguyên nhân biến động, đối
chiếu với kết quả xác minh của Hạt làm cơ sở đánh giá chất lượng theo dõi diễn biến
rừng trên địa bàn huyện.
IV. Thời gian và địa điểm kiểm tra
Bắt đầu từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/8/2021. Mỗi đơn vị tổ chức kiểm tra từ
01 - 02 ngày (thời gian và đơn vị được kiểm tra cụ thể, sẽ có thông báo trên Lịch công
tác tuần của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh).
* Ghi chú: Kiểm tra nội nghiệp tại Văn phòng Hạt Kiểm lâm và Chủ rừng nhóm II
sau đó đi kiểm tra thực địa tại các xã, phường, thị trấn.
V. Phương tiện, kinh phí phục vụ công tác kiểm tra:
1. Phương tiện sử dụng: Sử dụng xe ô tô của Chi cục Kiểm lâm để phục vụ
công tác kiểm tra.
2. Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp được giao tại Quyết định số
779/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự
toán ngân sách năm 2021.
VI. Phân giao trách nhiệm
1. Các Phòng chuyên môn:
- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN phân công lãnh đạo, công chức/viên chức
tham gia thực hiện công tác kiểm tra; chuẩn bị trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra theo
nội dung Kế hoạch; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm;.
- Phòng Sử dụng và PTR bố trí lãnh đạo, công chức/viên chức phối hợp thực hiện
công tác kiểm tra theo Kế hoạch;
- Phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí phương tiện, kinh phí phục vụ công
tác kiểm tra theo nội dung Kế hoạch.
2. Các Hạt Kiểm lâm, Chủ rừng nhóm II
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- Chuẩn bị báo cáo và các tài liệu có liên quan về kết quả thực hiện theo dõi diễn
biến rừng năm 2021 để phục vụ công tác kiểm tra (theo đề cương đính kèm).
- Phân công lãnh đạo, công chức/viên chức đúng thành phần và bố trí phương
tiện, thiết bị để phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch này.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc liên hệ trực tiếp
qua số điện thoại: 0913.896072 (gặp A. Hùng - Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và
BTTN) để trao đổi, thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần kiểm tra;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Lãnh đạo CCKL;
- Cổng TTĐT CCKL;
- Lưu: VT, K/toán, HC-TH, BVRPTK21.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại

