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     THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 

 

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2030. Tham dự họp có Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân, Ban Dân tộc, Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng 

Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội 

dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Lạng Sơn là tỉnh miền núi, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chiếm 

74,36% diện tích tự nhiên của tỉnh, kinh tế lâm nghiệp có vai trò hết sức quan 

trọng trong xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng khó 

khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 về phát triển lâm nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. Sau 10 năm thực hiện, năm 2020 Tỉnh ủy đã tổng 

kết đánh giá, khẳng định Nghị quyết có những tác động làm chuyển biến tích cực 

ngành lâm nghiệp, huy động được cả hệ thống chính trị - xã hội và Nhân dân vào 

cuộc trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng tăng nhanh, hằng 

năm hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng mới trên 9.500 ha/năm. Tuy nhiên bên 

cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế, tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp chưa 

được khai thác, phát huy hết hiệu quả, toàn tỉnh hiện còn có trên 120 nghìn ha đất 

trống chưa có rừng, trên 290 nghìn ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt, 

chưa có giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác mang lại hiệu quả.  

Để khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng kinh tế lâm nghiệp tỉnh, đưa lâm 

nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, cần có nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh để lãnh đạo chỉ đạo trong giai đoạn tới. Thực hiện Chương trình công tác 

của Tỉnh ủy năm 2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và định 
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hướng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xây 

dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển lâm 

nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. Thực hiện nhiệm vụ giao 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý 

kiến các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, trình UBND tỉnh. Qua xem 

xét, thảo luận thấy rằng dự thảo Nghị quyết cơ bản đã thể hiện được quan điểm, 

giải pháp tương đối căn cơ để chỉ đạo phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh trong giai 

đoạn tới, tuy nhiên cần phải được rà soát, biên tập lại, bổ sung thêm các quan 

điểm, định hướng, giải pháp cụ thể để khắc phục được các hạn chế, yếu kém trong 

phát triển lâm nghiệp tỉnh thời gian qua, tạo được đà, bước đột phá cho ngành lâm 

nghiệp tỉnh thời gian tới.       

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến 

tham gia góp ý xác đáng, hợp lý tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 01/2021, trong đó cần bổ sung làm rõ một số nội 

dung sau: 

- Thống nhất bố cục Nghị quyết gồm 04 phần: I- Đánh giá tình hình phát 

triển lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020; II- Quan điểm, mục tiêu; III- Nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu; IV- Tổ chức thực hiện. 

- Phần đánh giá tình hình: biên tập gọn lại làm nổi bật lên những kết quả 

đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và những hạn chế, yếu kém, tồn tại cố hữu trong 

lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, như hạn chế trong ứng dụng khoa học, áp 

dụng quy trình kỹ thuật canh tác, đưa giống mới vào sản xuất, chu kỳ kinh doanh 

còn dài, chất lượng rừng chưa cao, năng suất thấp… 

 - Về quan điểm: biên tập lại thể hiện rõ quan điểm phát triển lâm nghiệp 

phải phù hợp quy hoạch quốc qua, chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp Việt 

Nam gắn với mục tiêu phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ 

môi trường, sinh thái, phát triển du lịch, mang lại thu nhập, nâng cao đời sống, 

xóa đói giảm nghèo, làm giàu từ rừng, gắn với bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an 

ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. 

- Mục tiêu chung: rà soát, biên tập bổ sung để không trùng lặp với quan 

điểm, thể hiện khát vọng, mong muốn hướng tới cần đạt được của ngành lâm 

nghiệp trong 5 năm, 10 năm tới, như Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII đề ra: đưa ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm, việc đóng 

góp của ngành lâm nghiệp trong GRDP của tỉnh, tăng giá trị thêm ngành lâm 

nghiệp, tăng thu nhập của người làm nghề rừng… 

- Mục tiêu cụ thể: thống nhất không đưa vào các chỉ tiêu quá cụ thể như 

diện tích Hồi 35.000ha, sản lượng 15.000 tấn/năm, Thông diện tích 130.000ha, 

sản lượng nhựa 30.000 tấn/năm… rà soát, đề xuất các chỉ tiêu mang tính tổng thể, 

thể hiện được mục tiêu hướng đến của ngành lâm nghiệp trong 5 năm và 10 năm 

tới phù hợp với quan điểm, mục tiêu đề ra, trong đó cần thể hiện một số chỉ tiêu 

chính như: giá trị gia tăng của ngành, thu nhập người làm nghề rừng, số chuỗi giá 
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trị sản phẩm lâm nghiệp được xây dựng, số lượng sản phẩm được chuẩn hóa 

OCOP, diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, PEFC, diện tích rừng trồng mới, 

diện tích từng loại rừng được bảo vệ, độ che phủ rừng, thu phí bảo vệ môi trường 

rừng… 

- Nhiệm vụ, giải pháp: thống nhất gộp thành một mục, biên tập lại, bổ sung 

tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh XVII, các Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ giải pháp trong Đề án phát triển 

lâm nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 

07/02/2020 để dự thảo, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Trong đó cần làm 

nổi bật giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, công tác 

thông tin tuyên truyền và các nhiệm vụ, giải pháp chuyên môn để đạt được các 

mục tiêu đề ra.   

- Phần tổ chức thực hiện: cần rà soát lại bảo đảm phân giao nhiệm vụ đúng 

đối tượng, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống tổ chức Đảng, 

trong đó cần làm rõ đơn vị tổ chức thực hiện, đơn vị theo dõi, vai trò giám sát của 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh các nội dung dự thảo 

nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/01/2021 để trình kỳ họp UBND 

tỉnh tháng 01/2021 xem xét./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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