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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn 

tại buổi làm việc với Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 

 

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Hà Công Tuấn đã có buổi làm việc với Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 

(Viện) về một số nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định 

hướng hoạt động trong thời gian tới; tham dự buổi làm việc có đại diện Tổng 

cục Lâm nghiệp; các Vụ: Kế hoạch; Tài chính; Khoa học Công nghệ và Môi 

trường. Sau khi nghe lãnh đạo Viện báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ năm 2019 và ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị, Thứ trưởng 

Thường trực kết luận như sau: 

1. Bộ nghi nhận những cố gắng và chia sẻ những khó khăn của Viện trong 

thời gian qua, đây là những khó khăn chung của các đơn vị sự nghiệp công lập 

trong tình hình mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Trong thời 

gian tới, Viện cần chủ động và quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 19-

NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, thực hiện kiện toàn tổ 

chức bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Triển khai xây dựng 

Chiến lược phát triển Viện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; theo đó phải 

có đề án xác định rõ lộ trình Nhà nước tiếp tục đầu tư ngân sách đến 2025, sau 

đó tự chủ và chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. 

2. Về các đề nghị của Viện 

- Viện cần xác định rõ năm 2020 và các năm tiếp theo sẽ tham gia những 

nhiệm vụ gì với Bộ, với Tổng cục Lâm nghiệp về các lĩnh vực: Điều tra cơ 

bản, nghiên cứu khoa học; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; định mức kinh tế 

kỹ thuật... đồng ý cơ chế áp dụng thực hiện giao nhiệm vụ công ích theo quy 

định của Nhà nước;  

Giao các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường 

và Tổng cục Lâm nghiệp rà soát cơ chế đặt hàng,  giao nhiệm vụ cho Viện thực 

hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản và khoa học công nghệ.  

- Về xây dựng Chiến lược phát triển phát triển Lâm nghiệp Việt Nam: 

Đồng ý chủ trương Tổng cục Lâm nghiệp đặt hàng, Viện chủ trì phối hợp với 



2 

 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng 

Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

- Về nhiệm vụ xây dựng quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia: Đồng ý chủ 

trương Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, đặt hàng nhiệm vụ, tổ chức quản lý; Viện 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có năng lực, chuyên gia trong và ngoài 

nước thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn 2045 đảm bảo chất lượng, hình thành Bộ cơ sở dữ liệu cơ bản 

quốc gia. Về thực hiện Luật Quy hoạch, thời gian tới Viện cần phối hợp chặt với 

các địa phương có rừng để tham gia hợp phần quy hoạch lâm nghiệp trong quy 

hoạch tỉnh. 

- Khẩn trương thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án Quản 

lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN 

ngày 27/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Đề án Quản lý rừng bền 

vững và chứng chỉ rừng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018. Viện sớm hình thành tổ chức tư vấn, giám 

sát, đánh giá cấp chứng chỉ rừng, tập trung cho đối tượng rừng sản xuất là rừng 

trồng để nâng cao giá trị gia tăng, tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu 

sản phẩm gỗ. 

- Đồng ý chủ trương Vụ Tài chính nghiên cứu, xử lý theo quy định về sử 

dụng nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn để hỗ trợ Viện hoàn 

thành các hạng mục phụ trợ công trình “Nhà lưu trữ, bảo quản và xử lý mẫu 

tiêu bản Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam” và một số hạng mục khác. 

- Đối với các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, phải gắn với 

chiến lược phát triển của Viện; giao Vụ Kế hoạch hướng dẫn Viện hoàn thiện 

các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); 

- Các Vụ: KH, TC, KHCN và MT; 

- Tổng cục LN; 

- Viện Điều tra, Quy hoạch rừng; 

- Lưu VT, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG                                                                    

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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