
Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận với mô hình “Vận động 
người dân tham gia vào quản lý rừng, tạo nguồn sinh kế thay thế cho những 

hoạt động khai thác tài nguyên rừng trái pháp luật” 

-*- 

Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tình Bình Thuận; Đảng bộ bộ phận có 02 chi bộ trực thuộc với 60 
đảng viên.  

Hàng năm, Đảng ủy bộ phận đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Chi cục 
Kiểm lâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định; đồng 
thời hàng năm đều xây dựng kế hoạch phát động thi đua và tổ chức các hoạt động 
thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao, trong đó có 
lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày 
truyền thống, ngày lễ lớn trong năm....  

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với chức năng, nhiệm vụ 
được giao và mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia vào quản lý 
rừng, tạo nguồn sinh kế thay thế cho những hoạt động khai thác tài nguyên rừng 
trái pháp luật, động viên người dân địa phương tham gia vào công tác quản lý rừng 
và góp phần xóa đói giảm nghèo. Năm 2017, Chi cục Kiểm lâm đã được Sở Khoa 
học và Công nghệ chấp thuận phê duyệt thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
tỉnh: “Xây dựng mô hình phục hồi rừng nghèo bằng cây bản địa có giá trị tại 
huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Nam”; quá trình triển khai, đơn vị đã phối 
hợp cùng đơn vị chủ rừng sở tại và người dân địa phương để thực hiện trồng và 
chăm sóc rừng thuộc mô hình phục hồi rừng; cử cán bộ, công chức tham gia thực 
hiện Dự án JICA2 của tỉnh Bình Thuận, trong đó có các mô hình sinh kế gồm 
trồng và thâm canh cây điều ghép cao sản tại xã Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc) và 
xã Phan Lâm (Bắc Bình); trồng và thâm canh cây mãng cầu (na) ghép tại xã Thuận 
Minh (Hàm Thuận Bắc); cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép mắt tại xã 
Đa Mi (Hàm Thuận Bắc); thâm canh lúa nước tại xã Phan Dũng (Tuy Phong), cải 
tạo giống bò theo hướng chuyên lấy thịt tại xã Phong Phú (Tuy Phong). Với tổng 
số hộ dân tham gia các mô hình là 121 hộ. Ngoài ra, Dự án còn đầu tư xây dựng 
đường bê tông nông thôn với tổng chiều dài 7,5 km; trong đó, 3 km tại xã Phan 
Dũng (huyện Tuy Phong), 4,5 km tại xã Thuận Minh và xã Đông Tiến (huyện Hàm 
Thuận Bắc). Việc đầu tư và cùng đồng hành với nhân dân trong xây dựng đường 
bê tông nông thôn giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được 
thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện chủ trương giao khoán bảo vệ rừng 
đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 
14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận),Ban Chấp hành Đảng bộ đã 
phối hợp với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện việc giao khoán bảo vệ 
rừng đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng diện tích 86.252,59 ha/ 2.379 
hộ nhận khoán; qua đó góp phần quản lý có hiệu quả tài nguyên rừng; tạo được sự 
gắn kết giữa người dân vùng rừng với chủ rừng và chính quyền địa phương; hạn 
chế có hiệu quả nạn phá rừng làm rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; tăng 
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thu nhập cho các hộ đồng bào nhận khoán, góp phần xoá đói giảm nghèo; nâng cao 
nhận thức của người dân về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. 

Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân đối với các xã 
có rừng trên phạm vi toàn tỉnh. Qua các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
lâm nghiệp và quá trình hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các Chương 
trình, Dự án giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng; hiểu và thực 
hiện đúng quy định, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành pháp 
luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, 
chống biến đổi khí hậu. 

Với những kết quả đó, hàng năm Chi cục Kiểm lâm đều đạt danh hiệu tập 
thể lao động tiên tiến trở lên; năm 2017 và năm 2019 được UBND tỉnh công nhận 
Tập thể lao động xuất sắc; Đảng bộ bộ phận luôn được xếp loại “hoàn thành tốt 
nhiệm vụ”. Để ghi nhận những kết quả đạt được về thực hiện phong trào thi đua 
“Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương, khen thưởng 
Đảng bộ bộ phận là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./. 

 


