
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NNTN               Kon Tum, ngày        tháng       năm 2022 

V/v trả lời nội dung chất vấn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Trần Bá Tuấn, Tổ đại biểu TP. Kon Tum. 
 

Sau khi nghiên cứu nội dung ý kiến chất vấn của đại biểu Trần Bá Tuấn, Tổ 

đại biểu thành phố Kon Tum gửi kèm Văn bản số 128/TTHĐND-TH ngày 06 

tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phụ trách khối có ý kiến như sau: 

1. Nội dung chất vấn của đại biểu: 

Tỉnh đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương 

rẫy, ngăn chặn chặt phá rừng. Nhưng tình trạng này chưa giảm hẳn. Năm 2022, có 

02 vụ phá rừng tương đối lớn ở huyện Ia H'Drai (quy mô thiệt hại từ 80m3 đến trên 

100m3). Vậy trách nhiệm này của ai trong quản lý bảo vệ rừng? Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh làm rõ và quy trách nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

2. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối 

có ý kiến trả lời như sau: 

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 

rừng trên địa bàn tỉnh: 

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, trong thời gian qua Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 

đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế, đôn đốc và tập trung xử lý, tháo gỡ các vướng 

mắc khó khăn trong lĩnh vực lâm nghiệp của các đơn vị, địa phương1; trong đó đã 

tập trung một số giải pháp chính như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức các đợt cao điểm 

                                                 
1 Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 89/TB-VP ngày 07/01/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 về việc tăng cường 

công tác QLBVR và PCCCR năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 17/02/2022 về kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021; Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18/02/2022 về trồng rừng 

giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về Đề án phát triển lâm nghiệp 

bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh… 
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tuần tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; kịp thời 

truy tố và xét xử các vụ án đến mức xử lý hình sự theo quy định; giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc về tài chính đối với các đơn vị chủ rừng; bàn giao diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý về các đơn vị chủ 

rừng quản lý, bảo vệ; sắp xếp, kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng; xử lý trách nhiệm 

đối với các tập thể, cá nhân có liên quan,...  

2.2. Kết quả thực hiện: 

Qua đánh giá, công tác quản lý, bảo vệ rừng trong năm đã đạt được một số 

kết quả nhất định, cơ bản nhất là bảo vệ được vốn rừng hiện có, duy trì và nâng 

cao độ che phủ của rừng của tỉnh đạt 63,12% và một số kết quả chính như sau: 

- Số vụ vi phạm có giảm so với năm trước: Tính đến 25 tháng 11 năm 2022, 

đã phát hiện 83 vụ, khối lượng gỗ vi phạm 419,348 m3 gỗ tròn, quy tròn các loại; 

diện tích thiệt hại 32,125 ha. So với cùng kỳ năm 2021: số vụ vi phạm giảm 110 vụ 

(giảm: 56,99 %), diện tích thiệt hại giảm 41,60 ha (giảm: 56,42%), khối lượng gỗ vi 

phạm giảm 7,499 m3 gỗ tròn, quy tròn các loại (giảm: 1,76%). 

Số vụ vi phạm đã xử lý: 95 vụ (bao gồm các vụ năm trước chuyển sang), 

trong đó: Xử lý hành chính 63 vụ; Xử lý hình sự 17 vụ (Tòa án nhân dân các cấp 

đã đưa ra xét xử 04 vụ, tuyên phạt 20 bị cáo với tổng mức án 347 tháng tù giam, 

65 tháng tù cho hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ 60 tháng); xử lý khác: 

15 vụ; số vụ đang điều tra, xác minh: 23 vụ. 

- Về xử lý trách nhiệm: Đã xử lý kỷ luật 27 trường hợp, trong đó có 16 

trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo. 

2.3. Nguyên nhân: 

Qua đánh giá, ngoài các nguyên nhân khách quan thì các nguyên nhân chủ 

quan chính được xác định là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

địa phương ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; trách nhiệm của một số 

cán bộ làm công tác bảo vệ rừng chưa cao, còn có tình trạng buông lỏng quản lý, 

tiếp tay cho các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; chính sách lĩnh vực 

lâm nghiệp còn nhiều bất cập, năng lực quản lý của một số chủ rừng còn hạn chế; 

công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa tốt; chế độ chính sách đối 

với lực lượng bảo vệ rừng còn hạn chế dẫn đến tình trạng cán bộ bỏ việc, thôi 

việc, chuyển công tác xảy ra gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng... 

2.4. Về kết quả xử lý đối với 02 vụ việc cụ thể do đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh chất vấn: 

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban 

nhân dân tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp như 

sau: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về đơn vị chủ rừng quản lý trực tiếp diện tích 

rừng bị xâm hại, sau đó là lực lượng kiểm lâm và trách nhiệm của chính quyền địa 
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phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; trong đó chủ 

yếu là vai trò của người đứng đầu.  

Về ý kiến của đại biểu trong năm 2022 có xảy ra 02 vụ vi phạm về khai thác 

rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Ia H’Drai và Sa Thầy với khối lượng lớn; cụ 

thể như sau: 

a) Vụ thứ nhất: Xảy ra tại Tiểu khu 708 và 709 lâm phần do Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý với khối lượng thiệt hại: 69,502 m3 gỗ 

tròn các loại; kết quả xử lý như sau: 

 - Vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Ia H’Drai xử lý theo quy định, theo đó đã bắt tạm giam 02 đối 

tượng có liên quan, để tiếp tục điều tra, xử lý. 

 - Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của chính quyền đối với 04 cá nhân 

thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai và 03 cá nhân thuộc Hạt Kiểm 

lâm huyện Ia H’Drai. 

 - Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với 02 cá nhân thuộc 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai và 02 cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm 

huyện Ia H’Drai. 

b) Vụ thứ hai: Xảy ra tại Tiểu khu 692 lâm phần do Công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp Sa Thầy quản lý với khối lượng thiệt hại: 147,066 m3 gỗ tròn các loại; 

kết quả xử lý như sau: 

- Vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Sa Thầy xử lý theo quy định; theo đó đã bắt tạm giam đối với 

04 bị can. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. 

- Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của chính quyền đối với 05 cá nhân 

thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và 04 cá nhân thuộc Hạt Kiểm 

lâm huyện Sa Thầy. Riêng trường hợp Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp Sa Thầy tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và các cơ quan chức 

năng đang trình cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với 02 cá nhân thuộc 

Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy. 

2.5. Một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới: 

Để khắc phục tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 

tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác lâm 

nghiệp, nhất là đối với các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 

2017 của Tỉnh ủy… Trong đó, xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ 

thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; 
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phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đồng 

thời tập trung một số nội dung chính như sau: 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia 

quản lý bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi phạm. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mở các đợt cao điểm tuần tra, truy 

quét và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý bảo vệ rừng, 

kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gắn với công tác tuyên truyền nhằm 

nâng cao sức răn đe, giáo dục của pháp luật. Chú trọng vai trò trách nhiệm của 

người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, 

phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản 

lý, thiếu tinh thần trách nhiệm. 

- Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp được giao cho cộng động dân cư, hộ gia đình quản lý, bảo 

vệ theo Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn các huyện, thành phố đã 

được phê duyệt. 

- Tiếp tục rà soát diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm nằm trong lâm phần của 

các đơn vị chủ rừng để xử lý theo quy định; tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu 

quả quỹ đất sau khi đã xử lý để phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội. 

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xác định lại diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác lập quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch 

lâm nghiệp Quốc gia và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Nghiên cứu kiến nghị cấp thẩm quyền các chính sách hỗ trợ về quản lý, 

bảo vệ rừng, trồng rừng; các chính sách hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng. 

- Xây dựng lực lượng kiểm lâm và lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ 

rừng đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác QLBVR.   

Trên đây là trả lời của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối 

đối với nội dung chất vấn của Đại biểu Trần Bá Tuấn, Tổ đại biểu TP. Kon Tum; 

trân trọng cảm ơn đại biểu đã quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa 

bàn tỉnh; trân trọng gửi nội dung trả lời chất vấn đến Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- VP UBND tỉnh: CVP (t/d); 

- Lưu: VT, NNTN.NTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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