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KẾ HOẠCH
Kiểm tra kết quả thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2015 - 2020
Căn cứ các thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định
về các biện pháp lâm sinh; số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 quy định
về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; số
15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu
tư công trình lâm sinh;
Thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế
cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2020. Trên
cơ sở Báo cáo số 239/BC-BQLQ ngày 04/9/2020 của Ban quản lý Quỹ Bảo vệ,
phát triển rừng và PCTT tỉnh về kết quả thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 – 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế
hoạch kiểm tra kết quả thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2015 – 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thông qua kiểm tra để đánh giá được tình hình, khối lượng, tiến độ, chất
lượng rừng trồng mới và chăm sóc rừng trồng thay thế đã trồng.
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá rút ra khó khăn, thuận lợi, bài học
kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, từ đó tổng hợp báo cáo kết quả
thực hiện chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
trồng rừng thay thế; từ đó đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong
thời gian tới nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra của giai đoạn tiếp theo.
- Việc kiểm tra phải đảm bảo đúng trình tự, khách quan, trung thực, tuân
theo các quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:
1. Kiểm tra nội nghiệp
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
- Hợp đồng trồng rừng thay thế.
- Hồ sơ cây giống trồng rừng và tra dặm.
- Hồ sơ phân bón (nếu có).

- Phiếu biểu và biên bản nghiệm thu theo quy định.
- Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành.
- Hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hồ sơ khai thác rừng trồng (nếu có).
- Các hồ sơ khác có liên quan.
2. Kiểm tra, đánh giá ngoại nghiệp
Đoàn kiểm tra tiến hành rút mẫu ngẫu nhiên kết quả nghiệm thu của chủ dự
án để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện khối lượng, chất lượng các hạng mục lâm
sinh làm căn cứ đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của đơn vị.
- Kiểm tra các chỉ tiêu, kết quả nghiệm thu trồng rừng của Chủ dự án theo
Thông tư số 23/2016/TT-BNN&PTNT ngày 30/6/2016, Thông tư 15/2019/TTBNN&PTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số
nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.
- Kiểm tra trình tự, thủ tục khai thác rừng trồng theo Thông tư số
27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định
về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
3. Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ 22/10/2020 đến 31/12/2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Chi cục Kiểm lâm thành lập các Đoàn kiểm tra, chủ động tổ chức
kiểm tra kết quả thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai
đoạn 2015 – 2020 theo đúng kế hoạch; kết thúc quá trình kiểm tra, tham mưu cho
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
2. Đề nghị các chủ dự án trồng rừng thay thế được kiểm tra chuẩn bị tài liệu,
báo cáo các nội dung theo kế hoạch. Các đơn vị không được kiểm tra thì tự kiểm tra,
đánh giá, báo cáo kết quả về Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Chi cục Kiểm lâm;
- Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và PCTT tỉnh;
- Các chủ dự án trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, SDR.
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