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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 758/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016

QUYÉT ĐỊNH
Phê duyệt chương trình quản lý, kiếm tra, kiểm soát lâm sản
trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triên rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ
vê thi hành Luật bảo vệ và phát triên rừng;
Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính vê quản lý rừng, phát triên rừng, bảo vệ
rừng và quản lý lâm sản;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiêm tra
nguồn gốc lâm sản;
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân
dân Thành phố vê thực hiện nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội và ngân sách Thành
phố năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân Thành phố vê Kế hoạch chỉ đạo điêu hành phát triên kinh tế - xã hội và
ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm
2015;
Căn cứ Thông báo số 891/TB-VP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân Thành phố vê Thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm tại cuộc họp vê một số nội dung công tác
trọng tâm của Ngành Nông nghiệp cuối năm 2015 và quý I/2016;
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Xét đê nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 3148/TTr-SNN-KHTC ngày 22 tháng 12 năm 2015 vê phê duyệt Chương trình
quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2016 - 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình quản lý, kiểm tra,
kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp
với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan,
đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để triển khai Chương trình quản lý,
kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công an
Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm
lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm
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CHƯƠNG TRÌNH
Quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản
trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND

ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH
DOANH LÂM SẢN
1. Đánh giá chung
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và
dịch vụ lớn của cả nước, là vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam nên việc mua bán,
kinh doanh, chế biến lâm sản và xuất nhập khẩu ngày càng phát triển. Nhất là trong
những năm gần đây khi nền kinh tế của Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
đang được phục hồi, thu nhập của người dân được nâng lên, nhu cầu sử dụng các sản
phẩm được làm bằng gỗ có xu hướng tăng cao nhất là các mặt hàng thủ công mỹ
nghệ.
Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ
nghệ, trong những năm gần đây đã có nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã và đang đầu tư
máy móc, trang thiết bị kỹ thuật vào lĩnh vực chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản,
nhất là mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm có chế tác tinh xảo.
2. Số liệu thống kê, điều tra, khảo sát một số chi tiêu chủ yếu
a) Số cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ và hàng mộc:
Theo số liệu khảo sát năm 2015 của Chi cục Kiểm lâm và số liệu Thống kê của
Phòng kinh tế các quận, huyện, trên địa bàn Thành phố ước có khoảng hơn 500 cơ sở,
cửa hàng chế biến, kinh doanh lâm sản và các sản phẩm được làm từ gỗ, nhưng hiện
nay Chi cục Kiểm lâm chỉ mới lập hồ sơ quản lý được khoảng hơn 300 cửa hàng, cơ
sở. Số còn lại Chi cục Kiểm lâm chưa lập được đầy đủ hồ sơ để quản lý theo quy
định.
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b) Nguyên liệu tiêu thụ của các cơ sở, chế biến, trên địa bàn Thành phố từ năm
2012 đến tháng 10 năm 2015:
Nguồn gốc gỗ

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

10 tháng năm 2015

Gỗ rừng trồng

32,740 m3

45,631 m3

45,646 m3

không

Gỗ rừng tự nhiên
trong nước

8,500 m3

9,370 m3

9,472 m3

176,948 m3

Gỗ nhập khẩu

247.660,0 m3

242.205,0 m3

268.808,0 m3

201.955,0 m3

Cộng

247.701,0 m3

224.260,0 m3

268.863,2 m3

202.131,948 m3

c) Về lao động và thu nhập của người lao động:
Trong 3 năm trở lại đây các cơ sở, doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn Thành
phố thu hút mỗi năm khoảng 6.000 lao động, trong đó chủ yếu là lao động trực tiếp,
thu nhập của người lao động trung bình khoảng từ 5.500.000 đồng đến 7.500.000
đồng/người/tháng.
d) Về nguồn gỗ sử dụng bất hợp pháp:
Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm từ năm 2011 đến ngày 30
tháng 10 năm 2015 trên địa bàn Thành phố xảy ra 476 vụ vi phạm Luật bảo vệ
và phát triển rừng, trong đó hành vi mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái
pháp luật 158 vụ (chiếm 33% số vụ vi phạm): Tang vật tịch thu 622,746 m3 gỗ,
trong đó có 175,227 m3 gỗ tròn, 447,519 m3 gỗ xẻ, trong đó có nhiều loại quý,
hiếm, toàn bộ số gỗ trên do Chi cục Kiểm lâm trực tiếp tham gia bắt giữ và lập
biên bản. Bên cạnh đó vẫn còn các cơ quan chức năng khác bắt giữ; như Chi
cục Quản lý thị trường; các Chi cục Hải quan; Công an Thành phố, Công an các
quận, huyện... mỗi năm các đơn vị này bắt giữ và tịch thu khoảng từ 150 đến
200 m3 gỗ các loại.
3. Kết luận và kiến nghị
Trong những năm vừa qua công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở, doanh
nghiệp còn gặp khó khăn bởi Chi cục Kiểm lâm chỉ mới quản lý được các cơ sở,
doanh nghiệp lớn chuyên nhập khẩu và chế biến gỗ để kinh doanh, xuất khẩu; Số cơ
sở nhỏ và các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ và các sản phẩm được làm từ gỗ chưa được
rà soát, thống kê đầy đủ. Do vậy qua Chương trình này, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục
rà soát, thống kê để đưa vào quản lý theo quy định của Thông tư số 01/2012/TT-
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BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn
quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiêm tra nguồn gốc lâm sản.
Với những hạn chế nêu trên nên việc quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ
và lâm sản bằng công nghệ Thông tin trong giai đoạn 2016 - 2020 là hết sức cần thiết.
II. SỰ CẦN THIÉT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết
Đê nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh
nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó thấy được tổng thê
vê năng lực sản xuất thực tế của ngành công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn, phù hợp
thực tế, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy ngành chế biến gỗ phát triên và tiêu thụ sản phẩm, góp
phần thực hiện chiến lược phát triên lâm nghiệp Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
Nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan chức
năng trong việc kiêm tra, kiêm soát ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, chế
biến, kinh doanh, vận chuyên, cất giữ trái phép lâm sản.
Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản của các cá nhân,
tổ chức trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn, tạo điêu kiện đê các doanh nghiệp thực
hiện đúng quy định của pháp luật vê kinh doanh, chế biến lâm sản hợp pháp, ổn định
và bên vững.
Do vậy việc xây dựng và triên khai thực hiện Chương trình quản lý, kiêm tra,
kiêm soát lâm sản, trên địa bàn Thành phố giai đọan 2016 - 2020 là hết sức cần thiết.
2. Cơ sở pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triên rừng năm 2004;
- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
- Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính vê quản lý rừng, phát triên rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản;
- Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ vê sửa
đổi, bổ sung một số điêu Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính vê quản lý rừng, phát triên rừng,
bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
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- Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ vê thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 2020;
- Quyết định số 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn vê phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao giá trị gia
tăng sản phẩm gỗ qua chế biến giai đoạn 2014 - 2020;
- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn
gốc lâm sản;
- Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn vê sửa đổi, bổ sung một số điêu của Thông tư số
01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;
- Quyết định số 4750/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Đê án "Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp"
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1567/QĐ-BNN-TCLN ngày
08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông báo số 891/TB-VP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân Thành phố vê Thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm tại cuộc họp vê một số nội dung công tác
trọng tâm của Ngành Nông nghiệp cuối năm 2015 và quý I/2016;
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu chung
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, chế biến, kinh
doanh, mua bán, vận chuyển lâm sản.
- Tạo điêu kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, chế biến kinh doanh, gỗ và lâm
sản, trên địa bàn Thành phố có điêu kiện để nâng cao được chất lượng sản phẩm, hiệu
quả và năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm có giá trị và phát triển bên
vững.
- Hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất,
chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn Thành phố, kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm.

40

CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 01-4-2016
- Tăng cường công tác Quản lý kiểm tra, kiểm soát và giám sát, nâng cao hiệu

lực quản lý nhà nước đối với các cơ sở, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh lâm sản,
trên địa bàn Thành phố.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở kinh doanh, chế biến, xuất khẩu,
nhập khẩu gỗ và các lâm sản khác trên địa bàn Thành phố nắm rõ các quy định của
nhà nước về quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản.
- Đảm bảo 100% tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và sử dụng các
loại lâm sản có nguồn gốc hợp pháp.
- 100% các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên
địa bàn Thành phố được quản lý, hỗ trợ về pháp lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ
thông tin (GIS) theo quy định của pháp luật.
- Phát hiện, xử lý nghiêm và từng bước xóa bỏ hoàn toàn các điểm mua bán, vận
chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản, trái pháp luật trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh.
3. Nhiệm vụ
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cá nhân, tổ chức,
đảm bảo 100% doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản
hiểu và nắm được các quy định của Nhà nước.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý
nghiêm các hành vi mua bán, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái với các
quy định của pháp luật.
- Tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan
chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm
soát lâm sản.
- Ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) vào quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến,
kinh doanh gỗ và lâm sản.
4. Các giải pháp chủ yếu
a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Với mục đích chủ yếu:
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- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc sản xuất,
chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và các sản phẩm được làm từ gỗ về các
chủ trương, chính sách của Nhà nước.
- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm
sản cho cán bộ, công chức Kiểm lâm và các cơ quan chức năng liên quan.
b) Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, chế biến,
kinh doanh, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa Bàn Thành phố. Tạo điều kiện tốt
nhất cho các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh lâm sản và các sản phẩm được làm
từ gỗ có đầy đủ điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả và năng lực
cạnh tranh, gia tăng sản phẩm có giá trị và phát triển bền vững.
c) Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát, lâm sản, thường xuyên tổ chức đào
tạo tập huấn và bổ sung trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Kiểm lâm và các cơ
quan chức năng nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát, lâm sản, bao
gồm:
- Tập huấn nâng cao kiến thức về pháp luật và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
cho đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm lâm và các cơ quan chức năng liên quan.
- Trang bị các phương tiện chuyên dùng cho lực lượng Kiểm lâm trong việc
quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xảy ra
vi phạm trong thời gian qua, lập được danh sách, địa chỉ cụ thể về các đối tượng có
hành vi mua bán, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái pháp luật.
- Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm
sản theo quy định của pháp luật.
d) Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan chức
năng và chính quyền địa phương các cấp trong công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản.
e) Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp có hành vi mua
bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái pháp luật.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Hoạt động: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
quản lý lâm sản
a) Mục tiêu:
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- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc kinh doanh,
sản xuất, chế biến và nhập, xuất lâm sản vê các quy định quản lý của Nhà nước.
b) Nội dung:
- Xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình tuyên truyên vê các quy định quản
lý của nhà nước trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản.
Năm 2016 tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyên truyên cho các tổ chức, cá nhân đang
sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản trên địa bàn Thành phố: Cho hơn 200 cá
nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Năm 2017 - 2020 tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở, cửa hàng kinh doanh lâm
sản và các sản phẩm được làm bằng gỗ trên địa bàn. Mỗi năm tổ chức 04 lớp tập
huấn, tuyên truyên cho các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ
và lâm sản cho khoảng 600 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Kinh phí thực hiện: 471.600.000 đồng gồm: (Photo các văn bản quy phạm pháp
luật vê nhập khẩu, xuất khẩu gỗ và lâm sản khác, mời báo cáo viên, thuê hội trường,
chi phí tổ chức tập huấn...).
Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.
Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiêm lâm phối hợp các cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp.
2. Hoạt động: Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công
chức Kiểm lâm và cán bộ thuộc các cơ quan chức năng liên quan
a) Mục tiêu:
- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Kiêm
lâm và cán bộ thuộc các cơ quan chức năng liên quan (Công an, Quản lý thị trường,
Hải quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện...) trong việc thực hiện chương trình
quản lý, kiêm tra, kiêm soát lâm sản.
b) Nội dung:
Thống kê, tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức Kiêm lâm,
cán bộ các cơ quan chức năng trong việc kiêm tra, kiêm soát các hành vi mua bán,
vận chuyên, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái với quy định của pháp luật.
(triên khai các văn bản mới...)
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Năm 2016 - 2020, mỗi năm tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi pháp luật (300 người/năm).
Kinh phí thực hiện: 217.000.000 đồng gồm (Photo tài liệu, văn bản quy phạm
pháp luật, mời báo cáo viên, thuê hội trường, hỗ trợ một phần tiên ăn, nước uống cho
cán bộ, công chức tham gia tập huấn và chi phí tổ chức tập huấn....).
Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm phối hợp các cơ quan liên quan, Ủy ban
nhân dân các quận, huyện.
3. Hoạt động: Ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) vào quản lý các cơ sở
chế biến kinh doanh gỗ và lâm sản
a) Mục tiêu:
Đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các cở sở chế biến kinh
doanh gỗ và lâm sản: Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ,
chặt chẽ, đồng thời tạo điêu kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp có đủ điêu kiện chứng
minh nguồn gốc lâm sản và nâng cao giá trị hàng hóa.
Nhằm phát hiện kịp thời và hạn chế tối đa các vụ vi phạm pháp luật vê chế biến,
sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái với các quy định của
pháp luật. Qua đó hướng dẫn để các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của
pháp luật.
b) Nội dung:
Ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) vào quản lý các cở sở kinh doanh chế biến
gỗ và lâm sản trên địa bàn.
Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng vê ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) cho
cán bộ, công chức thực thi pháp luật.
Lập kế hoạch điêu tra, khảo sát, Rà soát và lập danh sách các cơ sở chế biến,
kinh doanh lâm sản thông qua công nghệ thông tin (GIS).
Trang bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu
quản lý các cơ sở chế biến kinh doanh gỗ và lâm sản bằng phần mêm thông tin địa lý
công nghệ GIS) gồm:
- Đặt hàng xây dựng phần mêm vê quản lý cơ sở, dữ liệu các cơ sở sản xuất,
kinh doanh gỗ và lâm sản.
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- Trang bị 02 máy quay phim, chụp hình (Phòng thanh tra - pháp chế 01 máy,
Đội Kiểm lâm cơ động 01 máy).
- Trang bị 04 máy tính để bàn (Phòng thanh tra - pháp chế 01 máy, Đội Kiểm
lâm cơ động và PCCCR 01 máy, Hạt Kiểm lâm Củ Chi 01 máy, Hạt Kiểm lâm Cần
Giờ 01 máy).
- Trang bị 02 máy tính xách tay (Để thực hiện công tác ngoại nghiệp trên toàn
địa bàn Thành phố).
Kinh phí thực hiện: 422.600.000 đồng gồm: (Thực hiện ngoại nghiệp và nội
nghiệp, mua máy, đặt viết phần mềm, tập huấn chuyển giao sử dụng ...).
Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm phối hợp các cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp.
4. Hoạt động: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản và Học tập kinh
nghiệm các mô hình quản lý có hiệu quả của các tỉnh khác
a) Mục tiêu:
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ trương, chính sách
của nhà nước cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, chế
biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản.
Hạn chế tối đa các vụ vi phạm pháp luật về sản xuất, chế biến, kinh doanh, mua
bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái với các quy định của pháp luật.
b) Nội dung:
Phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp, thủ tục nhập, xuất lâm
sản theo quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương
các cấp trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, đột xuất các cơ sở chế biến, kinh
doanh gỗ và lâm sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật.
Rà soát và lập danh sách các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, có dấu hiệu vi
phạm pháp luật để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
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Mỗi quý tổ chức 01 đợt kiểm tra định kỳ các cơ sở, doanh nghiệp trong việc sản
xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản, (05 ngày/đợt gồm 08 người; Kiểm lâm,
Công an, Ủy ban nhân dân các quận - huyện).
Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản,
có hiệu quả của các tỉnh bạn.
Kinh phí thực hiện: 456.400.000 đồng gồm (Chi phí học tập kinh nghiệm, nhiên
liệu, công tác phí, cho các lực lượng tham gia).
Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm phối hợp các cơ quan chức năng, Ủy ban
nhân dân các quận, huyện.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình được giao theo
dự toán hàng năm của Chi cục Kiểm lâm.
- Dự toán kinh phí: 1.567.600.000 đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu
sáu trăm ngàn đồng).
- Phân kỳ: (Chi tiết cụ thể theo phụ lục (1), (2), (3), (4), (5) đính kèm).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020
2. Một số nhiệm vụ cụ thể:
a) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận,
huyện tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này, tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện hàng năm.
- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:
+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý, kiểm tra,
kiểm soát lâm sản, theo quy định của pháp luật.
+ Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành
vi vi phạm trong kinh doanh, chế biến, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái với
quy định của pháp luật.
+ Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi pháp luật.
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+ Hướng dẫn việc kinh doanh, vận chuyên, chế biến lâm sản phải có đầy đủ hồ
sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
+ Rà soát, lập danh sách những đối tượng đã nhiêu lần vi phạm các quy định vê
quản lý lâm sản đê phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyên các địa phương
có biện pháp quản lý, đấu tranh ngăn chặn kịp thời.
b) Giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:
Tăng cường phối hợp cùng Chi cục Kiêm lâm tổ chức kiêm tra, kiêm soát các cơ
sở sản xuất, kinh doanh đê phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm các quy định vê sản xuất, kinh doanh, mua bán, cất giữ trái phép lâm sản trên
địa bàn Thành phố.
c) Giao Công an Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc:
Tăng cường phối hợp với Chi cục Kiêm lâm tổ chức kiêm tra, kiêm soát các cơ
sở chế biến, kinh doanh, các trục đường giao thông, bến cảng, các khu dân cư đê phát
hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định vê mua bán,
vận chuyên, chế biến, kinh doanh trái phép lâm sản.
d) Giao Cục Hải quan Thành phố:
Tăng cường phối hợp Chi cục Kiêm lâm tổ chức kiêm tra, kiêm soát hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, bến cảng, đê phát hiện, ngăn chặn và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định vê mua bán, vận chuyên, chế biến, kinh
doanh trái phép lâm sản.
e) Giao Sở Tài chính:
Cân đối, đê xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết, bố trí ngân sách sự
nghiệp hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn (Chi cục Kiêm lâm) đê
triên khai thực hiện các nội dung Chương trình quản lý, kiêm tra, kiêm soát lâm sản.
g) Giao Sở Thông tin và Truyên thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành
phố:
Phối hợp với Chi cục Kiêm lâm xây dựng các chương trình tuyên truyên nâng
cao nhận thức cho các cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp vê chủ trương, chính sách của
Nhà nước trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản.
h) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp Sở Nông nghiệp và
Phát triên nông thôn:
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- Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo sự phân công, phân cấp của cơ quan
nhà nước có thẩm quyên, không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, cất giữ
trái phép lâm sản trên địa bàn quận, huyện quản lý;
- Phối hợp với Sở, ngành chuyên môn của Thành phố thực hiện công tác quản lý
nhà nước đối với các cơ sở, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản, đúng
quy định pháp luật./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Phụ lục: L

4^

00

Dự TOÁN KINH PHÍ
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ng: Tăng Cirìtag công tác tuyên truyền, phồ bĩỂn pháp luật vỉ quản lý lâm sàn và động vật rừng
theo Qityét định số
/QĐ-UBND rtgày li> tháng DX- nđm 2016 cùa úy ban nhân dàn Thành phô)
Kính phi
sA
TT

I

NỘI dung

Số
hrqmg

Đơn
ậiả

Thành
tiền

2016

2017

2018

2019

Chỉ tiết kỉnh phỉ tầ chúc 01 tóp tập hỉiẩn

52.400.000 104SMMH*) 104,900.000 104.800.000

Phụ cấp tiền ẽn cho giảng
viên
Tiền phòng nghi giảng
viên (nếu cổ)
Tiền tàu JÍC giảng VÌÊI1
(nểu cú)
2 Cbl quản lý, phục vự lớp
bọc
Thuẽ hội trường, thĩẻt bị
-

*

26.200.000

buổi

2

500.000

l.ooo.ooo

ngày

]

100.000

100.000

ngày

1

350,000

350.000

Lần

2

100.000

200,000

1 5,000,000

5.000.000

Ngày

Q
2020

Tồng cộng

o>

o
B

Tổ chức
02 lớp

-

•

*i
rích

Tâng cirỏug công tác tuyên truyền, phả biển pháp luật VẺ
quân lý lãm sản và động vật rừng
1 Chỉ chứ giảng viẻn, báo
cáo viỄn
Chi thù lao giáng viên

-

Đơn

Phỉa kỳ kinh pbi thực hiện

Phưto tài liệu tập huẩn

Tài
lỉệu

150

50.000

7.500.000

Thuc phương tiện đi lại,
vận chuyển tài liệu

đợt

1

500.000

500.000

Tồ chức
04 lớp

Tổ chức
04 lớp

TỒ chức
04 lởp

Tổ chức
04 lớp

Tổ chức
IS lớp

104,800.000 471.660.000

> -

o
õ»

S

7

Ọ3
v>o
o
6

-

-

-

Giây, bủt, tcm thư, bìa
đựng hô sư,..
Chi công, khảo sát dịa
diÊm lô chúc

đợi

150

13.000

2.250.000

côrLỊỊ

2

150.000

500.000

Tiền nước uổng cho học
vién

ngày

150

10.000

1.500.000

I lỗ trợ tíèn [àu xe học viẾn

02
lươt

150

50.000

7.500.000

3 Cbỉ cho học viÊũ
"

,ắ-

TỎNG CỘNG

-

52.400.000 104,800.000 1O4.SỮ0.000 104.800.000

104.SQO.OOO

47].600.000

Q

o>
N

Q
>o
S
õ>>
7

CTQ
í»'
o

rọ

o
6

>0
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õ

tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Kiểm lâm và cán bộ thuộc các cơ qùfl[| chức năng liên quan
theo Qựyéỉ định số ĩ5l /QĐ-UBND ngày ĩ- 6 thảng oi- năm 20ỉệ cùa ủy ban nhản dân Thành phá)
Kinh phí
NỘI dung
Đorn
sá
Thành
Đơn
eỉí
tiều
vi tính lirợne
Đào tạo bồi dưỬDg chuyên mọn, nghiệp vọ cho cản bộ Kiểm âm vi cản
bộ thuộc cúc cư quan chức nấne liỄD qnaiu

Chi thù lao gỉảng viÊn

buổi

2

500.000

1.000.000

-

Phụ cáp tièn ăn cho giảng viên

ngày

1

100.000

100.000

-

Tiền phòng nghi giảng viên (nêu cú)

ngảy

1

350.000

350.000

Lần

2

100.000

200.000

2 Chí quản lý, phục vụ lớp học
Thuê hội tnĩâtag, thiết bị
-

-

-

-

r

B

Photo tải liệu tập huấn
Thuê phương tiện đi lại, vận
chuyển tải Jiệu
Gỉấy, bút, tem thư, bìa đựng hả
sơ...
Chi c6ng khủo sát địa điểm tổ chúc

3 Chí cbo học viên
Hỗ irợ tiển Ễin cho học vién
Tièn nước uống cho hục viên
TỎNG CỘNG

2017

1

Tổ chức
rổ chửc
02 lứp
02 lơp
2J.700.000 43,400.000

-

- Tiền tàu xe giảng viẽn (ncu cỏ)

2016

2018

2019

• "1
2020

Tông cộng

Tổ chức
Tổ chửc
TÔ chức
Tổ chức
02 lớp
0 2 iờp
02 lóp
10 tóp
43.400.000 43.4»0.1X>0 43.400.000 117.000.000

1

/ Chi tiếi kinh phí tổ chức ìớp tệp huản 01 ngày, sỗ tượng: 150
] Chi cho giảng vìẽn, báo cáo Yíén

Pbỉn kỶ kinh pbi tlhực hjện

1

sá
TT

Q

o>
z

Q
ro

o
S
ò>-

7

ƠQ
sa,

o
1 5.000.000

5-OỜO.OOO

150

50.000

7.5W.OOO

dợt

]

500-000

500,000

đợt

150

15.000

2.250,000

cồng

2

150.000

300.000

ngày
ngày

150
150

20,000
! 0.000

3.000.000
1.500.000

Ngày
Tài liệu

tộ

o
6

43.400.000 «400.000 43.400.000 43.400,000 43.400.000 217.000,000
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; ủng dụng cõng nghệ Thông tin (GIS) vào quản [ỷ cảc c<r sở chí bìỂn, kinh doanh gỗ vả lâm sin
ĩheo Quyết định sổ }"5Ĩ /QĐ-ƯBND ngày ítr tháng
năm 2016 cùa ủy ban nhân dân Thành phẩ)
Đon vi lính: đèng
Kinh D í
Stt

Nội dung

I

ThuỄ viết phần mềm quân lý về chỂ
biến, kioh doanh đồ gỗ và tâm sền khác

1

Phẩn mềm quàn lí tổng hợp chung

Đơn
v|
tỉnh

3 Xây dựng 02 mỏdul chuyên quản lý co sở modu
kinh doanh dỗ
l
4 Xây dựng 02 mỗdu] duyên quản lý iâm
rnođu
sản khác
1
5 Bào trì hướng dẫn vả bô sung nâng cấp
năm
Tr*OR thiết bị phục vụ xây dụng cơ sở
1 Máy vi tính đẾ bản
máy
2 Mảy quay phim, chụp hinh
máy
3 Máy vi lính xách tay ( laplop )
máy

n

m Tập huấn, chuyển giao sử dụng phẩn

IV

Diều tra, khảo sát các Cữ sờ chí bỉán
kinh doanh gổ và lâm sản khác

lurợDg

ĐữH
gìi

Thảnh
tíỉn

25O.M0.OOO

2 Xây dựng 02 nnẠdul chuyên quân lý cơ sớ modu
chỂ biển
ỉ

1 Trang trí hội trường
2 Tiền miớc uống học viên
3 Hỗ trợ tiềri ăn chừ học viên

SỀ

Phán kv lãnh rihỉ

KH
ngày
nguờ

1

60.000.000

60.000,000

2

30.000,000

6C.Ữ0C.000

2

30.000.000

60.000.000

2

30.000.000

60.000.000

ĩ

10.000.000

LO.OOO.OM

4
2
2

15.000.000
11.500.000

60-000.000
23.000.000

15.000.000

30.000 000

]

400,000

1.20G-000
400.000

20

10.000
30.000

113.000.000

20

2016

2Ơ17

thirc hiỄa

2018 2019 2020

Tống cộng

25fl.0fl0.fW0

250.000.000

113.000,000

113000.000

1,200,000

1 „200-000

5&40Ú.ÍH1Ọ

58.400.000

200.000
tì00ẩ000
58.400,000

Nội dung

Stt

Đom
vị
lính

sá

lưựng

Đơn
gi*

Ul
tõ

Pbnn kv kinh phí thưc liién

Kinh p lí
Thùnỉt
tiền

2016

2017

2018 2019 2020

Tỏng cộng

KH

1

3.000,000

3.000.000

2 Lập mẫu diều Iki tíéri 30 chỉ tiêu dược
3 Giấy, bủt

mẫn

1

1.700.000

1.700-000

KH
Bộ

1-000,000
2.000

l.OOO.ỚOO

In ấn mầu điểu tra (05 ưang/phiếu)

1
400
]

40C.Q00

400-000

10.000

200.000

o>

buải

20
]

3Đ0.U00

300-000

o

lít

soo

20.000

16-000.000

Phìáu

400

50.000

20.000.000

Ngườ
i

40

50.000

2.000.000

Phiếu

400

10,000

4.000.000

Phiếu

400

10.000

4.000,000

Bảo
cần

1

5.00ÍI.000

5.000.030

Lẩn

tì

Tiền nước uống

•-»

5

H

1 4

Xây dụng đè cương chi tiết duợt duyệt

s

1

7 Bồi dirỡriẼ bốo cáo vién hưứng dẫn kể
8 Nhicn liệu ô to công tác ( 40 ngảy; 20
Chi cho đối tượng cung cấp thông tinT tự
9
điền phĩéu điều tra
Họp tíiển khai, trao đổi trong quá trinh
10 thực hiện điều tra; sợ kểt; lổng kếl: 4 lần,
lần 10 nauừi/cuộc họp)
11 Côtlg tác nhập dữ liệu sồ ỉiệu <Jiểu tra vàtỉ
12

Chi xú lỷ kết quá diều tra (dự kiến 04
tran£/phiểu)

13 Clìi vict báo cáo két quả điểu tra
TỎNG CỘNG

ngưừ

»00-000

Q
B

o
0»

S

crq

422.600.(100 422.600.04U

0

0

0

0

0

422.(1^000

6
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^Wĩr^n| cường kicm tra, kiểm soát lâm sản, động vật rừng và Học tập kính nghiệm các mô hình quản lý có hỉẹa quả
*ịgdmĩtìheo Qựyêt định số
/QĐ-UBND ngày tt> thúng 0^ năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành pho)
bon Yị Unh: dồng
Kình phỉ (đồng)
Stt

Nội dung

f>ou
tỉnh

Kinh phí ké hoạch kiểm tra,
kiểm soái năm
Kinh phí kế hoạch kiểm tra,
1
kiểm soát định kỷ quý

sè
lllựng

Đơn
giá

1

2016

2017

2018

2019

2Ữ10

TỈng cộttg

6Z.MO.0OO
Quý

4 15.500.000 62,000,000

Dự toán chi tiết kinh phí ki hoạch kỉễtn tra, kiểm xoài
Nhiên ILệu đoán công tác kiểm
trạ, kiềm soát
( O S x c ô t Ó ; 15 lít/ngày; 0 5
nRày/quv )
Ch i cõng lác phí câng tác và ban
b
ngành phối hợp
( 05 ngày * 20 côngtogày = 120
CủllE)
[[ Học tạp klnb nghiệm các mõ
Hình quản lý có hiệu quỉ

Thinh
tiỂa

Pbỉn kỷ Idah phỉ thực hiện

62.000,000 62.000.000

62ằ0OO.Ó00 62.000.000 62.000.000 310.000.000

7.^100.000

73.2Q0.Q00

!ĩ,$oojm

a

lít

375

20.000

7.500.000

công

100

80.000

8-000-000
73.200.000

To chức hục tập, ĩrao đoi kinh
46.800.000

1 nghiệm quản lý các tình Tây

nguyên
m

Thuê xe đoàn học tập kinh
nghiệm quàn lý

ngày

6

4.000.000 24.000.000

Công tác phí (12 người; 6 ngày)

ngây

ĩ

150.000 10.Sữtì.OOO

kB.

/

146.400.000

TiỄn píìòng nghi
(02 ngirờứphòng; 06
phòng/ngày; 05 ngày)
2
-•

-

phòng

30

400.000 12.000.tKM)

Tô chức học tập kinh ngỉệrn
quàn lý cức tỉnh Phúỉ Nam

4 -

26.400.000

Thuê xe đoàn học tập kinh
nghiệm quản lý

ngày

4

3,000,000

I2.000.nũn

Cõng tảc phí (1 2 người; 6 ngày)

ngày

72

100-000

7.200.000

phòng

18

4ƠOiOOO

7.200.000

Tiên phòng nghĩ
(02 ngườữphòng; 06
phònfì/ngàv: 05 H£ày)
TỔNG CÔNG

<-/1

•—

135.200.000 62.000.000 135.200.000 62.000.000 62.000,000 45MOO.OOO
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o
B

o
Õ»

S

SI
N

ơq

£>'

I
0

O

n

Phụ lục: 5
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íhe-o Quyết định sé
/QD- IỈBNĐ ngày
thảng ỚX- năm 20lộ của ủy ban nhân dân Thành phổ)
STT
1
2
3
4

Nội Dung
Nội dung (Phụ lục I)
Nộì dung (Phụ lục 2)
Nội dung (Phụ lục 3)
Nội dung (Phụ lục 4)
Tổng lúnb phí

Kinh phí
471 600.000
217.000.000
422.600,000
456.400,000
1.567.600.000

2016
52.400.000
43.400.000
422,600.000
135.200.000
653-600.000

p lân kỳ thvtt hiện
2017
2018
2019
104,800.000 104.800.000 104,800.000
43.400,000
43,400,000
43,400.000
0
0
0
62.000.000 135.200.000
62.000,000
210.200*000 283.400.000 210-200.000

Q
2020
104.800.000
43.400.000
0
62,000,000
210.200.000

o

ro
>>
o

S

Õ»
7

crq

fa>

2

o
6
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