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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 02 năm 2020
I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Tổng
cục để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; chấp hành
chế độ báo cáo theo quy chế làm việc của Tổng cục.
2. Chỉ đạo xây dựng kịch bản chi tiết các chỉ tiêu của ngành Lâm nghiệp và
đề xuất các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2020.
3. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cây giống, hiện trường trồng rừng
vụ xuân năm 2020, kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
4. Hoàn thành các kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 8, Quốc hội XIV và Kiến nghị
của các địa phương.
5. Tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật và xử
lý văn bản đến, đi đúng thời hạn.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
TT

Nội dung công việc

I

Vụ Kế hoạch, Tài chính
Hoàn thành kịch bản thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ
năm 2020 của Tổng cục (theo Kế hoạch hành động
của Bộ Nông nghiệp &PTNT thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và điều
kiện thực tế của ngành)
Tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch lâm nghiệp
quốc gia
Báo cáo phân bổ tài chính năm 2020 của Tổng cục
Lâm nghiệp
Chuẩn bị các nội dung họp Ban chỉ đạo nhà nước
Chương trình 886 và REDD+ vào Quý I/2020 (đã có
văn bản đồng ý của Phó Thủ tướng)
Rà soát, thống kê những vướng mắc tại các địa
phương khi triển khai thực hiện Thông tư số
12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019
Triển khai kế hoạch thực hiện các dự án điều tra cơ
bản năm 2020
Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch xây dựng Chiến
lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 20212030
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Lãnh đạo chỉ đạo
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TCT Nguyễn Quốc Trị
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PTCT Cao Chí Công
(Báo cáo TCT)
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TT
8
II
1
2

3

4

5

6
III

1

2

3

4

IV
1

Nội dung công việc
Rà soát xây dựng danh mục và định mức đặt hàng với
các đơn vị sự nghiệp công
Vụ Phát triển rừng
Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện “Tết trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020
Theo dõi, chỉ đạo các địa phương chuẩn bị giống
cây trồng và hiện trường để thực hiện các chỉ tiêu kế
hoạch về phát triển rừng năm 2020
Phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ
Chủ tịch xây dựng cuốn sách và triển lãm ảnh nhân
dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5 và Lâm nghiệp Việt Nam
-75 năm hình thành và phát triển.
Theo dõi, kiểm tra các Dự án giống cây trồng; Tổ
chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện kế
hoạch năm 2019 của Dự án khuyến nông Trung
ương giai đoạn 2017-2019 theo quy định.
Xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng ven
biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 2025, tầm nhìn đến 2030”
Báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về tiến độ triển khai Đề
án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững
vùng Tây Bắc
Cục Kiểm lâm
Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tăng
cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phá
rừng, chống người thi hành công vụ tại các vùng
trọng điểm; duy trì thường trực công tác phòng
cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo 24/24 giờ tại Cục
Kiểm lâm và các Chi cục Kiểm lâm vùng
Bám sát trình Chính phủ xem xét 02 Nghị định: (1)
Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp
Việt Nam; (2) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Lâm nghiệp
Tổng hợp tình hình cập nhật diễn biến rừng năm
2019 của các địa phương; dự thảo Quyết định công
bố hiện trạng rừng năm 2019 (trình Bộ trước ngày
15/3/2020)
Báo cáo lãnh đạo Tổng cục tiến độ triển khai Dự án
ứng dụng công nghệ cao trong công tác bảo vệ
rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho các Vườn
quốc gia và các Chi cục Kiểm lâm vùng thuộc lực
lương Kiểm lâm
Vụ Pháp chế Thanh tra
Xây dựng các kế hoạch về pháp chế, theo dõi thi
hành pháp luật, Phổ biến giáo dục pháp luật của
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Tháng 02 TCT Nguyễn Quốc Trị
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Quý I-II
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PTCT Cao Chí Công
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Nội dung công việc
Tổng cục Lâm nghiệp theo Kế hoạch và hướng dẫn
của Bộ
Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
của Tổng cục lâm nghiệp
Triển khai Quyết định thanh tra của Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn: hướng dẫn các đơn vị chuẩn
bị hồ sơ, báo cáo để đoàn thanh tra làm việc
Cơ quan CITES
Hoàn thiện kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị
định số 06/2019/NĐ-CP
Rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đề
xuất kiến nghị những khó khăn vướng mắc về chuyên
môn khi triển khai tại Báo cáo số
1617/UBKHCNMT14, ngày 08/01/2020 của Ủy ban
khoa học Công nghệ và môi trường về việc thực hiện
chính sách pháp luật thực thi công ước quốc tế về
buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp
Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ngà voi,
sừng tê giác giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt
tại Quyết định số 2713/QĐ-BNN-TCLN ngày
10/7/2018
Báo cáo đánh giá kết quả về thí điểm nuôi nhốt Hổ
Thực hiện việc cấp phép, cấp mã số và báo cáo kết
quả theo quy định
Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp
Xây dựng kịch bản chi tiết về giá trị xuất khẩu
ngành lâm nghiệp trong năm 2020; Báo cáo về tình
hình xuất khẩu trong thời điểm dịch corona (có ảnh
hưởng thế nào trong quý I/2020 và đề xuất giải
pháp)
Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Ngành
Công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản do Thủ tướng
Chính phủ chủ trì (dự kiến vào tháng 3/2020 tại Tp
HCM)
Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội chợ kết nối
thành tựu ngành Lâm nghiệp tại Nghệ An (trong
chuỗi sự kiện 75 năm Lâm nghiệp Việt Nam)
Phối hợp với Tập đoàn Cao su Việt Nam trao chứng
chỉ quản lý rừng bền vững cho 03 công ty cao su; xây
dựng kế hoạch chi tiết phối hợp phương án QLRBV
và cấp CCR đối với tập đoàn Cao su năm 2020
Vụ Quản lý rừng Đặc dụng, Phòng hộ
Tham mưu Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về
chuyển giao Vườn quốc gia Yok Đôn về địa phương
quản lý
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Nội dung công việc
Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung kết luận
của Bộ trưởng tại Hội nghị công tác quản lý rừng
đặc dụng, phòng hộ (Thông báo số 9799/TB-BNNVP ngày 31/12/2019 của Bộ NN&PTNT)
Báo cáo Lãnh đạo Tổng cục tổng hợp toàn bộ các
hoạt động tại khu du lịch sinh thái tại các Vườn
Quốc gia
Tham mưu xây dựng Chỉ thị quản lý rừng Đặc
dụng, Phòng hộ
Đề xuất các nội dung đầu tư rừng đặc dụng, phòng
hộ để đưa Chương trình đầu tư cho Lâm nghiệp giai
đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ
Tổng hợp giải trình các ý kiến tham gia Đề án thí
điểm phát triển dược liệu dưới tán rừng
Vụ KHCN&HTQT
Báo cáo Tổng cục trưởng danh sách các chuyên gia
tư vấn các chương trình dự án của Tổng cục Lâm
nghiệp
Triển khai thực hiện Quyết định số 1642/QĐ-TTg,
ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Kế hoa ̣ch triể n khai thực hiện Hiê ̣p đinh
̣
VPA/FLEGT
Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam xây dựng tài liệu về gỗ hợp pháp của Việt
Nam
Tham mưu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về việc thực hiện quản
lý keo dán gỗ theo QCVN 03 –01: 2018/BNNPTNT
Phối hợp với các đơn vị xây dựng Dự án thương
hiệu gỗ Việt
Phối hợp với Ban quản lý dự án FCPF-2 bám sát,
theo dõi việc xin chủ trương đàm phán và ký kết
Hợp đồng chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ
giữa Việt Nam và Ngân hàng thế giới Bộ đã trình
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại
công văn số 9675/BNN-TCLN, ngày 26/12/2019
Làm việc với nhà tài trợ AFOCO và DREAM
SHARING của Hàn Quốc để vận động thu hút tài
trợ trồng rừng ngập mặn tại Việt Nam
Xây dựng kế hoạch chi tiết hợp tác quốc tế trong
việc tiếp đoàn ra, đoàn vào và các sự kiện quốc tế
năm 2020
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Chuẩn bị các nội dung và hồ sơ phục vụ công tác
Kiểm toán, thanh tra (trong thực hiện chính sách
Chi trả dịch vụ môi trường rừng).
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Thời
hạn

Nội dung công việc
Bám sát việc trình Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối
với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng
Chuẩn bị kỹ nội dung tổ chức Hội nghị đánh giá kết
quả 10 năm triển khai Quỹ bảo vệ phát triển rừng
Văn phòng Tổng cục
Tham mưu các nội dung về công tác tổ chức cán bộ,
bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp
Rà soát, tham mưu điểu chỉnh, bổ sung quy chế làm
việc; quy chế quản lý, xử lý văn bản của Tổng cục
Lâm nghiệp.
Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên
truyền chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam – 75
năm hình thành và phát triển”
Phối hợp với Vụ KHTC, Vụ PTSXLN làm việc với
tỉnh Nghệ An về chuẩn bị các nội dung tổ chức
chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình
thành và phát triển”
Triển khai kế hoạch cải cách hành chính, công nghệ
thông tin năm 2020
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Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các đơn vị để thực hiện;
- Lưu: VT, VP (DLTH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thế Liên
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