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Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Số: 546 /CTr-TCLN-VP

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 5 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, PCCCR năm 2021.
3. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cây giống, hiện trường trồng rừng
năm 2021, kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
4. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo đúng quy chế
làm việc của Tổng cục (Báo cáo tuần gửi trước 14h00 ngày thứ Sáu hàng tuần; Báo
cáo tháng gửi vào ngày 20 hàng tháng), có trách nhiệm duyệt, ký và chịu trách
nhiệm về báo cáo của đơn vị mình trước khi gửi để Văn phòng Tổng cục tổng hợp
báo cáo chung.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
TT

Nội dung công việc

I

Vụ Kế hoạch, Tài chính
Tham mưu Bộ ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hoàn thành báo tiếp thu giải trình ý kiến thành viên
Chính phủ về “Chương trình phát triển lâm nghiệp
bền vững giai đoạn 2021 -2030”;
Hoàn thành Báo cáo về thực hiện hỗ trợ gạo cho đồng
bào dân tộc thiểu số theo NĐ 75 và Nghị quyết 30a
Thực hiện cập nhật, quản lý dữ liệu chung và các
hoạt động liên quan về Lâm nghiệp của các địa
phương
Giám sát và phối hợp trong triển khai dự án quy
hoạch lâm nghiệp quốc gia, báo cáo hàng tháng về
tiến độ triển khai

1
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3
4
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Thời
hạn

Lãnh đạo chỉ đạo

Trước
10/5

TCT Nguyễn Quốc Trị

Trước
10/5

TCT Nguyễn Quốc Trị

Trước
10/5

TCT Nguyễn Quốc Trị

Hàng
tháng

TCT Nguyễn Quốc Trị

Hàng
tháng

PTCT Bùi Chính Nghĩa

TT

6

7
II

1

2
3
4
5
III

1

2

3

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
Tham mưu Bộ ban hành kế hoạch triển khai Đề án
“Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 27/NĐCP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về Quản lý giống
cây lâm nghiệp
Xây dựng 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
Cục Kiểm lâm
Đôn đốc thường trực công tác phòng cháy chữa
cháy rừng, có phương án triển khai, đảm bảo trực
24/24 giờ tại Cục Kiểm lâm và các đơn vị trực
thuộc. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo
tình hình với Lãnh đạo Tổng cục và Bộ để chỉ đạo
kịp thời; chỉ đạo các địa phương triển khai giải pháp
PCCCR và bảo vệ rừng trong mùa khô 2021
Tiếp tục tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của
Chính phủ quy định Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp
Việt Nam
Báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về ứng dụng Phần mềm
trong theo dõi diến biến rừng; hệ thống cảnh báo
cháy rừng và các ứng dụng khác phục vụ công tác
chỉ đạo lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

Thời
hạn

Lãnh đạo chỉ đạo

Theo KH
thực hiện PTCT Bùi Chính Nghĩa
nhiệm vụ

Tháng 5

PTCT Phạm Văn Điển

Thường
xuyên

PTCT Trần Quang Bảo

Trước
10/5

PTCT Trần Quang Bảo

Tháng 5

PTCT Trần Quang Bảo

Tháng 5

PTCT Trần Quang Bảo

Tháng 5

PTCT Trần Quang Bảo

Thường
xuyên

PTCT Bùi Chính Nghĩa

Thường
xuyên

PTCT Bùi Chính Nghĩa

Tháng 5

PTCT Bùi Chính Nghĩa
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Nội dung công việc

Bám sát hoàn thiện Đề án kiểm kê rừng; Đề án nâng
cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn Tháng 5
2021-2025 theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ.
Phối hợp với Tổ chức Động vật Châu á (AAF)
nghiên cứu để xuất xây dựng Trung tâm cứu hộ cơ Tháng 5
sở II tại Vườn quốc gia Bạch Mã

6

Tiếp tục rà soát việc chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác của các địa phương

7

XD Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư quy định cụ thể về phân loại doanh nghiệp

IV
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Thời
hạn

Vụ Pháp chế Thanh tra
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo quy
định; Phối hợp với Cục Kiểm lâm xây dựng kế
hoạch thanh tra, kiểm tra những địa phương có diện
tích rừng tự nhiên bị giảm
Báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về việc kiểm tra, rà soát
quy trình cấp phép CITES nhập khẩu cá tầm theo
Văn bản số 580/BNN-TCTS ngày 26/01/2021 của
Bộ
Tham mưu 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

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 5

TCT Nguyễn Quốc Trị

Tháng 5

PTCT Phạm Văn Điển

Thường
xuyên

PTCT Phạm Văn Điển

Theo KH
VBQPPL

TCT Nguyễn Quốc Trị

V

Cơ quan CITES

1

Bám sát việc trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ
Tháng 5
sung một số Điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP

PTCT Phạm Văn Điển

2

Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại của các
Doanh nghiệp liên quan đến nhập khẩu Cá Tầm

Tháng 5

PTCT Phạm Văn Điển

3

Chuẩn bị tài liệu, hậu cần và tham dự trực tuyến
cuộc họp Ủy ban thường trực CITES và các cuộc
họp kỹ thuật liên quan

Tháng 5

PTCT Phạm Văn Điển

4

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

Thường
xuyên

PTCT Phạm Văn Điển

Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp
Báo cáo hàng tuần về tình hình xuất nhập khẩu lâm
sản
Báo cáo cụ thể về hoạt động của Văn phòng Chứng
chỉ rừng, kế hoạch cấp chứng chỉ rừng năm 2021

Hàng
tuần

PTCT Bùi Chính Nghĩa

Tháng 5

PTCT Bùi Chính Nghĩa
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Nội dung công việc

Thời
hạn

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban với Hiệp hội Chế
3
biến gỗ và lâm sản tại Bình Định (dự kiến vào đầu Tháng 5
tháng 6)
Báo cáo tình hình cạnh tranh thương mại về xuất,
4
Ngày 6/5
nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
Tiếp tục phối hợp với PEFC thực hiện kế hoạch
truyền thông, thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin,
Thường
5
kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thực hiện quản
xuyên
lý rừng bền vững; giới thiệu Hệ thống chứng chỉ rừng
quốc gia đến các chủ rừng, hiệp hội và doanh nghiệp
Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác thực hiện Quy chế
6
Tháng 5
phối hợp với Tập đoàn Cao su
VII Vụ Quản lý rừng Đặc dụng, Phòng hộ
Bám sát việc trình phê duyệt Đề án thí điểm cho thuê
1
Tháng 5
môi trường rừng để nuôi trồng cây dược liệu
Hướng dẫn, đôn đốc 06 Vườn Quốc gia triển khai
2
Tháng 5
Phương án quản lý rừng bền vững
Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số
1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
3
Tháng 5
Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tham mưu đề xuất xây dựng Phần mềm/cơ sở dữ
liệu của các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên Tháng 5
4
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 5
5
công tác quản lý các loại nguy cấp quý hiếm”
VIII Vụ KHCN & HTQT
Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện Hiệp định Thường
1
VPA/FLEGT
xuyên
Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Môi
trường hoàn thiện danh mục nhiệm vụ Khoa học Tháng 5
2
công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Kiểm tra hiện trường thực hiện đề tài Khoa học
3
Tháng 5
công nghệ
Tham mưu tổ chức Hội nghị về ứng dụng công nghệ
số trong Lâm nghiệp cho toàn thể công chức, viên Tháng 5
4
chức của Tổng cục
Rà soát, báo cáo danh mục các tiêu chuẩn, quy
chuẩn lĩnh vực lâm nghiệp, đề xuất hoàn chỉnh hệ Tháng 5
5
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực lâm nghiệp

Lãnh đạo chỉ đạo
PTCT Bùi Chính Nghĩa
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PTCT Trần Quang Bảo
PTCT Trần Quang Bảo

PTCT Trần Quang Bảo

PTCT Trần Quang Bảo
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PTCT Phạm Văn Điển
PTCT Phạm Văn Điển
PTCT Phạm Văn Điển

PTCT Phạm Văn Điển
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Thời
hạn

Nội dung công việc

TT

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế chống sa
mạc hóa gắn với triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây Tháng 5
xanh giai đoạn 2021 - 2025
Tham gia Phiên rà soát chính sách thương mại lần
Tháng 5
thứ hai của WTO
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Bám sát việc trình ban hành Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các Tháng 5
bon của rừng
Thống kê nguồn thu DVMTR trực tiếp của các đơn Thường
vị/chủ rừng
xuyên
Kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân năm 2020, đảm bảo
Tháng 5
đúng thời gian quy định
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
Báo cáo lãnh đạo Tổng cục về kết quả rà soát các quy
Tháng 5
chế, quy định, chức năng nhiệm vụ của Tổng cục
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; ứng dụng Thường
công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành
xuyên
Triển khai các hoạt động tuyên truyền và tham mưu,
Thường
phối hợp với các đơn vị xử lý các vấn đề nóng báo
xuyên
chí đăng tải
Báo cáo tổng quan kết quả thực hiện năm 2020 và 4
Trước
tháng đầu năm 2021 của Tổng cục
ngày 7/5
Xây dựng Dự án truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp giai
Tháng 5
đoạn 2021-2025

Lãnh đạo chỉ đạo
PTCT Phạm Văn Điển
PTCT Phạm Văn Điển

TCT Nguyễn Quốc Trị
TCT Nguyễn Quốc Trị
TCT Nguyễn Quốc Trị

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

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
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Hồng Lý
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