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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 8 năm 2021
I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Tổng
cục; Kế hoạch hành động của Tổng cục thực hiện Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH
ngày 04/01/2021 của Bộ và kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị để
chỉ đạo thực hiện.
2. Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
Bảo vệ và phát triển rừng, công tác PCCCR năm 2021, đặc biệt là trong thời điểm
khô hạn, nắng nóng.
3. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cây giống, hiện trường trồng rừng,
trồng cây phân tán năm 2021, kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
4. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục thực hiện
nghiêm, đúng quy định các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành
phố Hà Nội và các văn bản của Bộ; chấp hành nghiêm các quy định, quy chế làm
việc, thực thi công vụ.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

TT
I
1
2

Nội dung công việc

Thời
hạn

Lãnh đạo chỉ đạo

Vụ Kế hoạch, Tài chính
Triển khai xây dựng báo cáo khả thi ngay sau khi Theo KH
Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu phát triển thực hiện TCT Nguyễn Quốc Trị
Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
nhiệm vụ
Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ
Tháng 8 PTCT Bùi Chính Nghĩa
trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng
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Triển khai Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt
Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

4

Theo KH
Triển khai dự án quy hoạch lâm nghiệp quốc gia,
thực hiện PTCT Bùi Chính Nghĩa
báo cáo hàng tháng về tiến độ triển khai
nhiệm vụ

Tháng 8

PTCT Bùi Chính Nghĩa

2
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II

1

2
3
4
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III

1

2

Nội dung công việc
Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật sự nghiệp công
theo Quyết định số 1322/QĐ-BNN-TCCB ngày
06/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về việc giao nhiệm vụ quản lý về cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Thông tư hướng dẫn của Bộ
Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát
thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm
phát thải vùng Bắc Trung Bộ
Vụ Phát triển rừng
Theo dõi, đôn đốc các địa phương trong mùa vụ
trồng rừng vụ xuân chuẩn bị cây giống, hiện trường
để trồng rừng theo kế hoạch, chủ động kiểm soát
chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; Tăng cường
đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý giống
và trồng rừng tại các địa phương
Hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển bền vững cây
Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045
Bám sát việc trình ban hành Đề án Bảo vệ và phát
triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Triển khai Nghị định Quản lý giống cây trồng lâm
nghiệp và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh
XD Văn bản quy phạm pháp luật (KH bổ sung)
Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm
nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống;
quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
(thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT)
Cục Kiểm lâm
Phối hợp xây dựng hướng dẫn chức năng nhiệm vụ
của Kiểm lâm địa phương; hướng dẫn về vị trí việc
làm và định mức biên chế chuyên ngành đối với
Kiểm lâm; xây dựng quy định mã số, tiêu chuẩn
chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các
ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Thực hiện dự báo, cánh báo nguy cơ cháy rừng. Đôn
đốc thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy
rừng, tại Cục Kiểm lâm và các Chi cục Kiểm lâm
vùng; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình
hình với Lãnh đạo Tổng cục, Bộ NN&PTNT tình
hình bảo vệ rừng và PCCCR

Thời
hạn

Lãnh đạo chỉ đạo

Theo KH
thực hiện PTCT Trần Quang Bảo
nhiệm vụ

Theo KH
thực hiện PTCT Phạm Văn Điển
nhiệm vụ

Thường
xuyên

PTCT Trần Quang Bảo

Tháng 8

PTCT Trần Quang Bảo

Tháng 8

PTCT Trần Quang Bảo

Thường
xuyên

PTCT Trần Quang Bảo

Theo KH
VBQPPL

PTCT Trần Quang Bảo

Tháng 8

TCT Nguyễn Quốc Trị

Thường
xuyên

PTCT Bùi Chính Nghĩa
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Nội dung công việc

Thời
hạn

Triển khai thực hiện Đề án kiểm kê rừng ngay sau
Tháng 8
khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng
kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
Tháng 8
và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 2030 xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan

5

Rà soát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác của các địa phương

6

XD Văn bản quy phạm pháp luật

Lãnh đạo chỉ đạo
PTCT Bùi Chính Nghĩa

PTCT Bùi Chính Nghĩa

Thường
xuyên

PTCT Bùi Chính Nghĩa

Theo KH
VBQPPL

PTCT Bùi Chính Nghĩa

Tháng 8

TCT Nguyễn Quốc Trị

Thường
xuyên

TCT Nguyễn Quốc Trị

Theo KH
VBQPPL

TCT Nguyễn Quốc Trị

V

Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES

1

Bám sát việc trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ
Tháng 8
sung một số Điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP

PTCT Phạm Văn Điển

2

Thực hiện việc cấp phép CITES, mã số trại nuôi kịp
thời, đúng quy định pháp luật

Thường
xuyên

PTCT Phạm Văn Điển

Thường
xuyên

PTCT Phạm Văn Điển

Hàng
tuần

PTCT Bùi Chính Nghĩa

Thông tư quy định cụ thể về phân loại doanh nghiệp
IV
1
2
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1
2
3
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Vụ Pháp chế, Thanh tra
Triển khai công tác pháp chế theo kế hoạch và các
nhiệm vụ đột xuất được giao
Chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo
đúng quy định
XD Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát
triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản

Cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề nuôi, buôn
bán động vật hoang dã cho Cục Kiểm lâm để phối
hợp xử lý
Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp
Báo cáo hàng tuần về tình hình xuất nhập khẩu lâm
sản
Tiếp tục triển khai các hoạt động của Văn phòng
Chứng chỉ rừng quốc gia
Chuẩn bị Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết
định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững và CCR
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban Quý III với
Hiệp hội Chế biến gỗ và lâm sản
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương nắm bắt thông
tin, tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT xử lý kịp thời
theo thẩm quyền đối với việc điều tra nhập khẩu gỗ, trả
lời bộ câu hỏi của DOC Hoa Kỳ.

Tháng 8 PTCT Bùi Chính Nghĩa
Tháng 8 PTCT Bùi Chính Nghĩa
Tháng 9 PTCT Bùi Chính Nghĩa
Thường
PTCT Bùi Chính Nghĩa
xuyên
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Nội dung công việc

Thời
hạn

Lãnh đạo chỉ đạo

Nắm bắt tình hình triển khai Nghị định số
102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 từ các Hiệp hội, Thường
PTCT Bùi Chính Nghĩa
doanh nghiệp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và đề xuyên
xuất tháo gỡ vướng mắc
Vụ Quản lý rừng Đặc dụng, Phòng hộ
Thực hiện tổng hợp báo cáo hàng tháng của 06
Hàng
PTCT Trần Quang Bảo
Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục
tháng
Bám sát việc trình phê duyệt Đề án thí điểm cho
Tháng 8 PTCT Trần Quang Bảo
thuê môi trường rừng để nuôi trồng cây dược liệu
Hoàn thiện dự thảo Mẫu Đề cương Đề án phát triển
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại các khu rừng Tháng 8 PTCT Trần Quang Bảo
đặc dụng để hướng dẫn thực hiện trên toàn quốc
Xây dựng cơ sở dữ liệu của các Vườn Quốc gia,
Tháng 8 PTCT Trần Quang Bảo
Khu bảo tồn thiên nhiên trên cả nước
Tổ chức triển khai Dự án “Điều tra, đánh giá đa
dạng thực vật tại một số vườn quốc gia phục vụ Tháng 8 PTCT Trần Quang Bảo
công tác quản lý các loại nguy cấp quý hiếm”
Tiếp tục phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các Vườn
quốc gia triển khai thực hiện Phương án quản lý Thường
PTCT Trần Quang Bảo
rừng bền vững; Xây dựng Đề án phát triển du lịch xuyên
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

VIII Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
Thường
xuyên

PTCT Phạm Văn Điển

Tháng 8

PTCT Phạm Văn Điển

Tháng 8

PTCT Phạm Văn Điển

Tháng 8

PTCT Phạm Văn Điển

Tháng 8

PTCT Phạm Văn Điển

1

Thực hiện thu đúng, thu đủ tiền DVMTR Quý
II/2021 và tổ chức giải ngân kịp thời đúng đối
tượng, đúng mục đích theo quy định hiện hành của
nhà nước

Thường
xuyên

TCT Nguyễn Quốc Trị

2

Kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân, đảm bảo đúng
thời gian quy định

Tháng 8

TCT Nguyễn Quốc Trị
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IX

Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện Hiệp định
VPA/FLEGT
Chủ trì thẩm định hồ sơ 02 đề tài tiềm năng cấp Bộ
và tham gia thẩm định hồ sơ các nhiệm vụ cấp Bộ
Tham mưu trình Bộ KHCN công bố đối với 15/23
tiêu chuẩn đã có biên bản thẩm định của Bộ KHCN
Hoàn thiện báo cáo rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh
vực lâm nghiệp
Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN xây dựng chương
trình và nội dung để chuẩn bị tổ chức họp trực tuyến
Hội nghị ASOF 24
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
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X
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Thời
hạn

Nội dung công việc

TT

Lãnh đạo chỉ đạo

Văn phòng Tổng cục
Tham mưu các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, Thường
bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp
xuyên
Tham mưu xây dựng Đề án quản lý công chức, viên
Tháng 8
chức
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; hỗ trợ các Thường
hoạt động của Bộ phận một cửa giải quyết TTHC
xuyên
Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
Thường
trong quản lý và điều hành; xây dựng Đề án ứng dụng
xuyên
công nghệ thông tin trong Lâm nghiệp
Triển khai các hoạt động tuyên truyền và tham mưu,
Thường
phối hợp với các đơn vị xử lý các vấn đề nóng báo chí
xuyên
đăng tải
Đầu mối thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo
về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến công chức,
viên chức, người lao động biết, thực hiện; chuẩn bị
thiết bị ứng dụng Công nghệ thông tin, đảm bảo sẵn
sàng họp trực tuyến theo yêu cầu của Tổng cục.

Thường
xuyên

TCT Nguyễn Quốc Trị
TCT Nguyễn Quốc Trị
TCT Nguyễn Quốc Trị
PTCT Phạm Văn Điển

PTCT Phạm Văn Điển

PTCT Phạm Văn Điển

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (DLTH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Hồng Lý

