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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/12/2017 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và 

đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, 

bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm 

nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo,    Th ng tin và Tru ền th ng 

  o c o kết quả tuyên truyền như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện 

Hàng năm, th ng qua Hội nghị giao  an   o chí định kỳ,    Th ng tin và 

Tru ền th ng phối hợp với Ban Tu ên gi o Tỉnh ủ  thực hiện chỉ đạo, định 

hướng tu ên tru ền c c qu  định của ph p luật về quản lý,  ảo vệ và ph t triển 

rừng; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai 

thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo. S  Thông tin và Truyền th ng đã  an hành 5 văn  ản chỉ 

đạo/năm chỉ đạo, hướng dẫn c c cơ quan   o chí, hệ thống th ng tin cơ s  tập 

trung công tác thông tin tuyên truyền: 

- C c cơ quan báo chí phối hợp với    N ng nghiệp và Ph t triển N ng 

thôn và c c cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác 

bảo vệ và phát triển rừng; thấ  rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ m i trường sinh thái và hạn chế ảnh 

hư ng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, c  nhân, nhất là 

đối với c c địa phương có rừng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng 

đồng, c c đoàn thể nhân dân, c c cơ quan th ng tin đại chúng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Giới thiệu, t n vinh c c m  hình, điển hình 

tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm 

năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp.  

- Phòng Văn hóa - Th ng tin, Đài Tru ền thanh - Tru ền hình c c hu ện, 

thành phố, thị xã phối hợp với c c đơn vị liên quan  iên soạn tài liệu tu ên 
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tru ền về c ng t c về quản lý,  ảo vệ và ph t triển rừng phát trên hệ thống 

tru ền th ng cấp hu ện và hệ thống tru ền thanh cơ s . 

2. Kết quả đạt được 

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tham gia công tác thông tin, 

tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cụ thể: 

- Đài Ph t thanh và Tru ền hình tỉnh: đã duy trì và nâng cao hiệu quả các 

chuyên mục “Tài ngu ên và m i trường”, “Nông nghiệp và nông thôn”, “N ng 

thôn mới”, “Ph p luật và Đời sống” ph t sóng định kỳ 02-04 số/tháng. Hàng 

năm có hơn 500 bản tin, phóng sự ngắn/năm tu ên tru ền về công tác về quản 

lý,  ảo vệ và ph t triển rừng, c c m  hình, điển hình tiêu  iểu trong ph t triển 

kinh tế rừng, quản lý và  ảo vệ rừng... với nhiều bài viết tạo sức lan tỏa mạnh 

mẽ: Áp lực giữ rừng; Câu chuyện về rừng phi lao hàng trăm năm tuổi; Hương 

Khê vào cuộc kiểm tra, xác minh chặt phá rừng; Bảo tồn các giống lan đặc hữu 

tại rừng Kẻ Gỗ; Cây keo liệu có mang lại giá trị bèn vững ?; Quản lý đất rừng, 

lâm nghiệp… những vấn đề đặt ra?; Đa dạng các loại hình dịch vụ    để tạo đột 

phá về phát triển kinh tế; Thu hồi đất rừng ở Vũ Quang, vì sao chậm?; Phòng 

chống cháy rừng, nhìn từ ý thức người dân;  àm r  nguy n nh n c y chết tại 

rừng ngập mặn ven  iển    Hà; Quyết định giao đất SX-KD lâm nghiệp, liệu có 

cơ sở pháp lý?; Lộn xộn quản lý đất rừng ở K  Lạc; Rừng ven biển ở K  Hà, cây 

chết hàng loạt; Vườn ngập trong lòng hồ, ai chịu trách nhiệm?; Chông chênh 

những chuyến xe chở gỗ keo; Vì sao gần rừng nhưng không có đất rừng để sản 

xuất… 

- B o Hà Tĩnh đã đăng tải 650 tin,  ài/năm kịp thời thông tin, tuyên 

truyền về các hoạt động của các cấp, các ngành, các kiến thức, kỹ năng trong 

công tác về quản lý,  ảo vệ và ph t triển rừng, tiêu biểu như: Thu dọn lòng hồ 

Ngàn Trươi, “ ật” kịch bản phòng chống cháy rừng Vườn Di sản ASEAN ở Hà 

Tĩnh; Hương  h  chi hơn 2,4 tỷ đồng bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy 

rừng; Kiểm soát chặt việc đốt thực bì ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh; Vũ Quang  an 

hành chính sách hỗ trợ phát triển rừng bền vững; Phòng chống cháy rừng - cần 

sự chung tay của cả cộng đồng ( ài 1): Vì đ u Hà Tĩnh luôn thường trực nguy 

cơ cháy rừng?; Phòng chống cháy rừng - cần sự chung tay của cả cộng đồng 

(bài 2): Trách nhiệm không của riêng ai!; Chấn chỉnh tình trạng khai thác gỗ 

rừng trái phép ở Hương  h ; Thắm xanh những cánh rừng tàn sau vụ cháy lịch 

sử ở Hà Tĩnh; Giúp người d n vùng  i n Hà Tĩnh n ng cao ý thức chấp hành 

pháp luật; Giúp công nhân lâm nghiệp Hà Tĩnh y n t m giữ rừng; Nội lực xây 

dựng đời sống văn hóa ở thôn biên giới Hà Tĩnh; Hương Sơn cần khai thác tốt 

thế mạnh để phát triển kinh tế vườn đồi, du lịch sinh thái; Ứng dụng chuyển đổi 

số công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Thức cùng những cánh rừng giữa mùa 

nắng nóng ở Hà Tĩnh; Cho những cánh rừng thêm xanh!     

- B o chí Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn 

cũng đã có trên 350 tin,  ài/năm tu ên tru ền về công tác về quản lý,  ảo vệ và 

ph t triển rừng, phản  nh những  ất cập, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và 

https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/104842/da-dang-cac-loai-hinh-dich-vu-de-tao-dot-pha-ve-phat-trien-kinh-te
https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/104842/da-dang-cac-loai-hinh-dich-vu-de-tao-dot-pha-ve-phat-trien-kinh-te
https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/106513/thu-hoi-dat-rung-o-vu-quang-vi-sao-cham
https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/101681/phong-chong-chay-rung-nhin-tu-y-thuc-nguoi-dan
https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/101681/phong-chong-chay-rung-nhin-tu-y-thuc-nguoi-dan
https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/109481/lam-ro-nguyen-nhan-cay-chet-tai-rung-ngap-man-ven-bien-ky-ha
https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/109481/lam-ro-nguyen-nhan-cay-chet-tai-rung-ngap-man-ven-bien-ky-ha
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/104498/quyet-dinh-giao-dat-sx-kd-lam-nghiep-lieu-co-co-so-phap-ly
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/104498/quyet-dinh-giao-dat-sx-kd-lam-nghiep-lieu-co-co-so-phap-ly
https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/103111/lon-xon-quan-ly-dat-rung-o-ky-lac
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/tham-xanh-nhung-canh-rung-tan-sau-vu-chay-lich-su-o-ha-tinh/230179.htm
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/tham-xanh-nhung-canh-rung-tan-sau-vu-chay-lich-su-o-ha-tinh/230179.htm
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đất lâm nghiệp, tiêu biểu như: Hà Tĩnh tập trung phòng, chống cháy rừng trong 

mùa nắng nóng; Hà Tĩnh nh n rộng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào 

hệ sinh thái; Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giảm áp lực bảo vệ rừng; Người góp phần 

bảo vệ các loài thú ở rừng Kẻ Gỗ; Hà Tĩnh: Bàn giao 2 cá thể động vật rừng 

nguy cấp, quý hiếm; Hà Tĩnh: Thả hơn 50 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về 

rừng tự nhi n; Bình y n cho chim trời dần trở lại tr n những cánh đồng Hà 

Tĩnh; Hàng chục hecta rừng ngập mặn chắn sóng ở Hà Tĩnh chết chưa r  

nguy n nh n; Hà Tĩnh: Đình chỉ chặt tỉa rừng thông ở khu vực chùa Ch n Ti n; 

Vụ cạo trọc rừng phòng hộ: Doanh nghiệp nhận sai, trồng lại rừng keo; Cấp 

chồng 15 ha rừng của d n về cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng  ĩnh?; Hà 

Tĩnh:  hởi tố 4 đối tượng vi phạm quy định  ảo vệ động vật nguy cấp;    I: Tan 

nát rừng đầu nguồn,    2: Triệt hạ rừng phòng hộ đầu nguồn để… trồng keo, 

   3: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo làm r  nạn chặt, phá rừng đầu 

nguồn tại huyện Hương  h ,    4: Ngăn chặn, xử lý nghi m vấn nạn phá rừng 

tại huyện Hương  h … 

- Cổng Th ng tin điện tử tỉnh cũng đã đăng tải 200 tin,  ài tu ên 

tru ền/năm về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm 

năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp. 

- C c hu ện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông; UBND c c xã, phường, thị trấn thực hiện tu ên tru ền về công tác quản 

lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm 

nghiệp góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác 

bảo vệ và phát triển rừng 

-    Th ng tin và Tru ền th ng  iên soạn 04 tài liệu, in sao 300 đĩa CD 

tu ên tru ền c ng t c  ảo vệ rừng (đặc  iệt là c ng t c phòng chống ch   rừng 

trong cao điểm mùa nắng nóng) trên hệ thống tru ền thanh cơ s . Qua theo dõi 

trên phần mềm quản lý, hàng năm hệ thống truyền thanh cơ s  cấp xã đã thực 

hiện 150 lượt/năm/trạm tuyên truyền về công tác về quản lý,  ảo vệ và ph t triển 

rừng. 

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và 

khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp thông qua các mạng 

xã hội cũng đã được quan tâm. B o Hà Tĩnh, Đài Ph t thanh và Tru ền hình 

tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã gần 200 tin, bài tuyên truyền/năm trên c c 

trang fanpage mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn lượt “thích”, “xem”, “chia 

sẽ” th ng qua đó c c phóng sự, bài viết về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và 

khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đã lan tỏa rộng 

khắp đến người dân trong và ngoài tỉnh.  

3. Tồn tại, hạn chế 

- Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới, chưa phong phú và đa 

dạng nên chưa thu hút được người dân tham gia hư ng ứng mạnh mẽ; 
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- Kinh phí triển khai c c chương trình tu ên tru ền còn hạn chế. Chưa có 

kinh phí hỗ trợ truyền th ng cho c c cơ quan   o chí thực hiện tuyên truyền. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn c c cơ quan   o chí tăng cường các tin, bài 

viết tu ên tru ền về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp. 

- Biên soạn nội dung tu ên tru ền hướng dẫn c c văn  ản quy phạm pháp 

luật, văn  ản quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai 

thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp để in, sao đĩa CD tu ên 

tru ền hoặc chỉ đạo tuyên truyền trên tru ền thanh cơ s . 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện trên 

cơ s  xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để có hiệu quả 

thiết thực. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

-    N ng nghiệp và ph t triển n ng th n thường xu ên cung cấp th ng 

tin, tài liệu liên quan đến về c ng t c quản lý,  ảo vệ và ph t triển rừng để tổ 

chức tu ên tru ền trên c c phương tiện th ng tin đại chúng. Đối với c c hoạt 

động, c c sự kiện lớn phối hợp Ban Tu ên gi o Tỉnh ủ ,    Th ng tin và 

Tru ền th ng kịp thời th ng tin cho c c cơ quan   o chí tại Hội nghị giao  an 

  o chí định kỳ. 

-    N ng nghiệp và ph t triển nông thôn phối hợp với    Th ng tin và 

Tru ền th ng (qua Phòng Th ng tin - Báo chí - Xuất  ản)  iên soạn nội dung 

tu ên tru ền ph t trên hệ thống tru ền thanh cơ s . 

- Hàng năm, xem xét,  ố trí nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động tu ên 

tru ền trên các cơ quan   o chí và trên hệ thống tru ền thanh cơ s ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- S  Nông nghiệp và PTNT; 

- Lãnh đạo S  

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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