
Đồng chí Hồ Thiện Đang với mô hình “Vận động người dân
tham gia vào quản lý rừng, tọa nguồn sinh kế thay thế cho những
hoạt động khai thác tài nguyên rừng trái phép”

-----

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Bí thư phụ trách Đảng
bộ bộ phận, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm thuộc Đảng bộ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Đồng chí Hồ Thiện Đang đã
lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt Đề tài nghiên cứu khoa học, đã chủ động
xây dựng mô hình“Vận động người dân tham gia vào quản lý rừng, tọa nguồn sinh
kế thay thế cho những hoạt động khai thác tài nguyên rừng trái phép”

Năm 2017, 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”; đồng
chí Hồ Thiện Đang, đã lãnh đạo cơ quan phối hợp cùng đơn vị chủ rừng sở tại và
người dân địa phương để thực hiện trồng, chăm sóc rừng thuộc mô hình phục hồi
rừng.

Giai đoạn năm 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 HĐND tỉnh Bình Thuận). Với vai trò trách nhiệm được giao, đồng
chí Hồ Thiện Đang đã lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động Chi cục tổ chức
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; 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; theo đó hạn chế có hiệu quả nạn phá rừng làm rẫy của đồng bào dân
tộc thiểu số tại chỗ; tăng thu nhập cho các hộ đồng bào nhận khoán, góp phần xoá
đói giảm nghèo; nâng cao nhận thức của người dân, 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.

Từ năm 2015 đến năm 2019, đồng chí Hồ Thiện Đang đã lãnh đạo, chỉ đạo
Chi cục tổ chức 65 lớp tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ, phát triển rừng và phòng
cháy chữa cháy rừng với 4.809 lượt cán bộ thôn và người dân đồng bào dân tộc
thuộc các xã có rừng trên địa bàn tỉnh tham gia; theo đó đồng chí Đang đã chủ trì
cùng cấp ủy, ban lãnh đạo, công đoàn, Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển
khai thực hiện một cách đồng bộ việc thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 với
nội dung “4 không”.

Đồng chí Hồ Thiện Đang có nhiều sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm
vụ tại cơ quan; hàng năm gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ năm
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(2015 - 2019) đồng chí Đang được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,
trong đó năm 2015, 2017 được bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm (2015 - 2017); năm 2020 được Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng
là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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