UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:2397 /SNN&PTNT-TTr

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo bổ sung về thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn
2016-2021

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 3219/STC-HCSN ngày
14/6/2022 của Sở Tài chính về việc báo cáo bổ sung các nội dung, thông tin về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; căn cứ chức năng, nhiệm vụ
quản lý nhà nước được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo bổ sung kết quả
thực hiện như sau:
1. Thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng
- Thông tin chung về diện tích rừng và đất lâm nghiệp: Thanh Hóa có diện
tích tự nhiên 1.111.465 ha, trong đó, diện tích rừng hiện có 648.370,72 ha có rừng,
độ che phủ rừng năm 2021 là 53,5%, cụ thể:
+ Về quy hoạch: rừng đặc dụng 80.368,9 ha; rừng phòng hộ 156.583,45 ha;
rừng sản xuất 411.418,37 ha.
+ Về hiện trạng: rừng tự nhiên 393.359,94 ha; rừng trồng 255.010,78 ha (rừng
trồng đã thành rừng 201.682,98 ha; diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng
53.327,8 ha); đất chưa thành rừng 42.772,46 ha (diện tích khoanh nuôi tái sinh
2.981,25 ha; diện tích khác 38.791,21 ha).
+ Phân theo chủ quản lý: hộ gia đình cá nhân quản lý: 351.963,94 ha; cộng
đồng: 28.265,84 ha; các tổ chức: 213.367,41 ha; còn lại 54.773,53 ha đang tạm giao
cho UBND xã quản lý.
- Tài nguyên rừng: tổng trữ lượng gỗ 28.669.654 m3 (rừng tự nhiên:
24.149.893m3, rừng trồng 4.519.761m3); trữ lượng tre, nứa: 661.819.500 cây. Hệ
sinh thái rừng và giá trị đa dạng sinh học của các quần thể, khu hệ động, thực vật
rừng phong phú, đa dạng với nhiều loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
- Quản lý, sử dụng tài nguyên rừng:
Giai đoạn 2016-2021, tình hình an ninh rừng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định,
không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản.
So với năm 2016, độ che phủ rừng toàn tỉnh tăng 0,67%; tình trạng cháy rừng, chặt,
phá rừng trái phép giảm qua các năm; rừng ngày càng tăng cả về diện tích, trữ lượng
và tính đa dạng sinh học; lợi ích kinh tế từ rừng từng bước được khẳng định, góp

phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống cho đồng bào
miền núi của tỉnh.
- Khai thác tài nguyên rừng:
Giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh chấp hành nghiêm túc chủ trương đóng cử rừng
tự nhiên của Chính phủ.
Hằng năm, toàn tỉnh khai thác trung bình trên 640 nghìn m3 khối gỗ rừng
trồng, trong đó khối lượng, sản lượng gỗ tăng dần theo các năm (năm 2016 khai
thác 49.8249 m3; năm 2017 khai thác 551.061 m3; năm 2018 khai thác 587.641 m3;
năm 2019 khai thác 715.043 m3; năm 2020 khai thác 700.150 m3; năm 2021 khai
thác 780.000 m3). Sản lượng gỗ trung bình đến nay đạt khoảng 80 m3/ha/năm, góp
phần quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh.
2. Tuân thủ nguyên tắc, các quy định về khai thác sử dụng tài nguyên rừng
Việc khai thác tài nguyên rừng phải theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp,
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi
hành một số điều của luật Lâm nghiệp, Thông tư số 27/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018
của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và
các quy định của pháp luật hiện hành. Tài nguyên rừng được sử dụng hợp lý, đúng
theo quy định, có sự giám sát chặt chẽ của Kiểm lâm, chính quyền địa phương đảm
bảo rừng phát triển bền vững, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Các vụ
việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đều được quan tâm chỉ đạo kịp
thời, giải quyết dứt điểm.
Từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát hiện và xử lý 2.736
vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 42
tỷ đồng trong đó: xử lý hành chính: 2.712 vụ, với 2.846 đối tượng bị xử lý; xử lý hình
sự. Qua đó, độ che phủ rừng toàn tỉnh từ 52,93% năm 2016 tăng lên 53,46% năm 2021.
3. Việc thực hiện các mục tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí
Trong kỳ, do thực hiện tốt mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài
nguyên rừng, với phương châm 3 giảm “Giảm số vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm
diện tích rừng bị phá, bị cháy, giảm khối lượng lâm sản thiệt hại”, hằng năm số vụ vi
phạm, diện tích rừng và khối lượng lâm sản thiệt hại giảm từ 15-20% (năm 2016 phát
hiện và xử lý 611 vụ vi phạm, năm 2021 giảm xuống còn 340 vụ).
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu
hướng dẫn hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến lâm sản theo hướng
tiết kiệm tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo như: nhà máy điện mặt trời Long
Sơn tại huyện Hà Trung; nhà máy điện gió (tại các huyện Nga Sơn, Thị xã Nghi
Sơn,...), điện sinh khối (huyện Như Thanh, Ngọc Lặc, Bá Thước)... từ đó hướng tới

là nguồn năng lượng xanh và không gây ô nhiễm, góp phần giảm ảnh hưởng tới tài
nguyên rừng khi xây dựng các nhà máy thủy điện.
Trên đây là báo cáo bổ sung các nội dung, thông tin về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí giai doạn 2016-2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Tài
chính tổng hợp, báo cáo Đoàn Giám sát./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr, Phượng.
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