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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019 

 
  

ĐỀ ÁN 

Tổ chức chuỗi sự kiện 

“Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển”  
 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BNN-TCLN ngày      tháng      năm 2019  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

I. CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT  

1. Về sự hình thành và phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt Nam 

Ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết nghị về việc 

thành lập Bộ Canh nông là cơ quan của Chính phủ được giao quản lý ngành 

Lâm chính ở nước ta. 

Ngày 01/12/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòađã ra Sắc lệnh số 69; theo đó, đưa cơ quan Lâm chính thuộc Bộ Canh nông.  

Kỳ họp đầu tháng 2/1955, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết nghị đổi tên 

Bộ Canh nông thành Bộ Nông Lâm. Ngày 17/2/1955, Bộ Nông Lâm đã ra Nghị 

định số 02-NL-QT-ND về tổ chức các cơ quan trung ương thuộc Bộ Nông Lâm. 

Trong cơ cấu tổ chức Bộ Nông Lâm có Vụ Lâm nghiệp. 

Ngày 20/11/1958, Bộ Nông Lâm đã ban hành Quyết định số 53/QĐ hợp 

nhất Sở Quốc doanh Lâm khẩn và Vụ Lâm nghiệp tổ chức thành Cục Lâm 

nghiệp trực thuộc Bộ Nông Lâm. 

Năm 1960, Thường trực Quốc hội đã tán thành Nghị quyết của Hội đồng 

Chính phủ về tổ chức lại Bộ Nông Lâm thành 4 tổ chức: Bộ Nông nghiệp, Bộ 

Nông trường, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản. 

Ngày 01/11/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/CP về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Ngày 10/9/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa 

đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-01-2008-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-61204.aspx
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2. Về ngày Lâm nghiệp Việt Nam  

Ngày 28/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

380/QĐ-TTg về việc tổ chức ngày Lâm nghiệp Việt Nam là ngày 28/11 hàng 

năm (Lý do lấy ngày 28/11: Là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng 

cây” đăng trên báo Nhân dân ngày 28/11/1959). Tại Hà Nội, Tết trồng cây đầu 

tiên được tổ chức vào ngày 11/01/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây Đa 

tại Công viên Thống Nhất. 

Như vậy, năm 2020, Ngành Lâm nghiệp có những dấu mốc lịch sử sau:  

-  75 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam;  

-  60 năm thành lập Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Chính phủ;  

-  10 năm thành lập Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT;  

 Do vậy, việc tổ chức chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình 

thành và phát triển” là cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan đối với ngành Lâm 

nghiệp, gắn với 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 130 năm ngày sinh 

nhật Bác.  

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU   

Giáo dục truyền thống, ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang trong quá trình 

hình thành và phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt Nam, gắn với bồi dưỡng ý 

chí khát vọng vươn lên, tinh thần tự hào, trách nhiệm, ý chí khởi nghiệp, chủ 

động, sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất 

nước. Tuyên truyền về ý nghĩa của các hệ sinh thái rừng đối với đời sống con 

người, vai trò của kinh tế lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 

Phát động phong trào thi đua trên toàn quốc tham gia tích cực trong công 

tác bảo vệ, phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản gắn với tổ chức một 

số công trình báo công dâng Bác. 

Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, vinh danh những người có 

công lao, đóng góp cho ngành lâm nghiệp. Tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong 

cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong 

công tác; tạo động lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Ngành.  

Việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trang trọng, 

tiết kiệm, đúng quy định của nhà nước. 

III. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngành lâm nghiệp 

1.1 Xây dựng phim tài liệu và cuốn sách “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 

năm hình thành và phát triển” 

a) Xây dựng phim tài liệu “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành 

và phát triển”  
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- Nội dung: Khái quát quá trình xây dựng và phát triển của ngành, khắc 

họa rõ nét những dấu ấn thành tựu, những cột mốc lịch sử và bước phát triển 

quan trọng của ngành trong 75 năm hình thành và phát triển; Định hướng của 

toàn ngành trong thời gian tới. Tôn vinh những nhân vật lịch sử có đóng góp 

quan trọng trong sự phát triển của ngành Lâm nghiệp. 

- Thời gian dự kiến: Duyệt kịch bản, triển khai thực hiện từ quý III/2019. 

Hoàn thiện và nghiệm thu, quý II/2020 (trước khi tổ chức Lễ đón nhận Huân 

chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp “Lâm nghiệp Việt Nam 

75 năm hình thành và phát triển”. 

- Kết quả: 01 phim tài liệu, thời lượng khoảng 30 phút, được phát sóng 

trên Đài truyền hình Việt Nam và ghi đĩa để sử dụng trong các chương trình, sự 

kiện phù hợp của ngành lâm nghiệp.  

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trong ngành Lâm nghiệp; các tổ chức, địa 

phương liên quan. 

b) Xây dựng cuốn sách “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và 

phát triển (1945-2020)” 

- Nội dung: Cuốn sách sẽ đề cập đến quá trình hình thành và phát triển 

ngành Lâm nghiệp Việt Nam (1945-2020), Kết cấu dự kiến gồm các phần chính 

như sau: 

+ Mở đầu 

+ Chương I: Lâm nghiệp Việt Nam trong công cuộc kháng chiến, thống 

nhất đất nước và khôi phục sau chiến tranh. 

Phần này gồm 3 giai đoạn: 1945-1954; 1955-1975; 1976-1985. 

+ Chương II: Lâm nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986-2020 

+ Chương III: Tiềm năng, cơ hội, thách thức, khát vọng của ngành Lâm 

nghiệp hướng tới tương lai. 

+ Kết luận 

+ Những tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Lâm nghiệp qua các thời kỳ 

- Thời gian: Bắt đầu từ quý II/2019. Dự kiến hoàn thành trong Quý 

II/2020. 

- Kết quả: Cuốn sách bao gồm cả phần lời và hình ảnh, bảng biểu minh 

họa. Số lượng phát hành dự kiến 5.000 cuốn. 

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp   

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT; các tổ chức, đơn vị 

liên quan và Tư vấn. 
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1.2. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Lâm nghiệp 

- Nội dung: Tìm hiểu để triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn 

bản QPPL hướng dẫn Luật Lâm nghiệp. 

- Hình thức: Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về Luật Lâm 

nghiệp và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật Lâm nghiệp bằng hình thức sân 

khấu hóa với 4 phần thi: Trả lời các câu hỏi, giải đáp ô chữ, bấm chuông trả lời 

và thể hiện năng khiếu, hiểu biết về âm nhạc, trình bày bài hát...với sự trợ giúp 

của máy tính. 

- Thời gian dự kiến: Năm 2019.  

- Kết quả: Nâng cao hiểu biết pháp luật về lâm nghiệp cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Bộ.  

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp, Công đoàn Bộ NN&PTNT. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT. 

1.3. Tổ chức thi viết về ngành Lâm nghiệp 

- Nội dung: Cuộc thi được phát động trên toàn quốc, dành cho các đối 

tượng chuyên và không chuyên; các tác phẩm dự thi với 03 thể loại: ký, truyện 

ngắn và thơ. Cuộc thi có nội dung về cuộc sống, lao động trong công tác quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chủ đề "Rừng là cuộc sống của tôi".  

- Thời gian: Thời gian phát động: quý III/2019. Thời gian tổng kết, trao 

giải cuộc thi dự kiến quý II/2020 (Trong tuần tổ chức sự kiện Lễ đón nhận Huân 

chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí Minh). 

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp  

- Đơn vị phối hợp: Hội Nhà văn Việt Nam và các đơn vị, tổ chức liên 

quan. 

1.4. Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, tri ân  

- Thư động viên của Chủ tịch Nước:  

+ Nội dung: Thư của Chủ tịch Nước biểu dương, ghi nhận những thành 

tích đã đạt được của ngành lâm nghiệp trong 75 năm qua; động viên cán bộ, 

công chức, viên chức ngành lâm nghiệp và nhân dân cả nước nhân dịp 75 năm 

thành lập ngành Lâm nghiệp. 

+ Thời gian: Hoàn thiện dự thảo Thư và trình Chủ tịch Nước, dự kiếntrình 

trong Quý IV/2019. 

- Tổ chức thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Lâm nghiệp:  

+ Nội dung:  

Tổ chức đoàn gồm đại diện lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và 

một số đơn vị liên quan đến thăm hỏi, tặng quà tại gia đình các đồng chí nguyên là 

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT phụ trách Lâm 

nghiệp; Tổng cục trưởng, phó Tổng cục Tổng cục Lâm nghiệp; Cục trưởng, Cục 
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phó Cục Lâm nghiệp; Cục trưởng, Cục phó Cục Kiểm lâm, và các đồng chí nguyên 

là Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Bộ Lâm nghiệp. 

Các đơn vị: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy 

hoạch rừng, Trường ĐH Lâm nghiệp,Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và 

các đơn vị thuộc ngành Lâm nghiệp tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí 

nguyên là lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ. 

+ Thời gian: Trước khi tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng/Huân 

chương Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức báo công, dâng hương Bác Hồ tại tỉnh Nghệ An:  

+ Nội dung: Tổ chức đoàn công tác báo công, dâng hương Bác Hồ tại 

Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) hoặc tại quê Bác (Làng Sen - Nam 

Đàn - Nghệ An) gồm các đồng chí: lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo 

một số đơn vị thuộc Tổng cục; lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An.   

+ Thời gian: Trong tuần tổ chức sự kiện Lễ đón nhận Huân chương Sao 

vàng/Huân chương Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn tại các địa phương, thăm 

hỏi các gia đình người có công, gia đình thương binh liệt sỹ trong lực lượng 

kiểm lâm: 

+ Nội dung: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố tổ chức đến 

thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình người có công, gia đình thương binh, 

liệt sỹ trong lực lượng kiểm lâm và các Anh hùng lao động của ngành Lâm 

nghiệp.  

Tổng cục Lâm nghiệp trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia 

đình người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, anh hùng lao động của ngành lâm 

nghiệp. 

+ Thời gian: nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(27/7/2020).  

1.5. Các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

 a) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (báo/ đài) tăng thời 

lượng, dung lượng thông tin về các hoạt động lĩnh vực lâm nghiệp.  

+ Nội dung: Tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của 

Đảng, nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp, cụ thể: 

Phát hành 02 Phóng sự trên đài truyền hình, phát thanh (VTV; VOV): (1) 

Phóng sự tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp và các văn bản QPPL và các chính 

sách trong lĩnh vực Lâm nghiệp; (2) Phóng sự kết quả triển khai thực hiện Chỉ 
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thị số 13-CT/TW của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến các địa 

phương. 

 Phát hành 02 báo in, báo điện tử: (1) Tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp 

và cácvăn bản QPPL và các chính sách trong lĩnh vực Lâm nghiệp; (2) Kết quả 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của cấp ủy Đảng, chính quyền từ 

Trung ương đến các địa phương. 

+ Thời gian: Từ Quý I đến Quý IV/2020 (tập trung trong Quý II- 

III/2020). 

b) Xây dựng, phát sóng các phóng sự chuyên đề về các lĩnh vực lâm 

nghiệp trên đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. Phối hợp với 

một số cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các loạt bài về những mô hình 

điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu lĩnh vực lâm nghiệp.  

+ Nội dung: Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu 

quả đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình các mô hình tiêu biểu về 

nghề rừng về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng. 

Phát hành 02 Phóng sự trên truyền hình, phát thanh (VTV; VOV): (1) 

Phóng sự mô hình điển hình thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

PCCCR tại địa phương của chính quyền cơ sở (cấp tỉnh, huyện, xã, chủ rừng); 

(2) Phóng sự các mô hình tiêu biểu trong thực hiện trồng rừng, chế biến lâm sản 

và xuất khẩu gỗ. 

Phát hành trên báo in, báo điện tử: 05 Mô hình điển hình thực hiện tốt 

công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR tại địa phương của chính quyền cơ sở 

(cấp tỉnh, huyện, xã, chủ rừng); (05) Mô hình tiêu biểu trong thực hiện trồng 

rừng, chế biến lâm sản và xuất khẩu gỗ. 

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc: Từ Quý I đến Quý IV/2020 (tập trung 

trong Quý II và III/2020). 

c) Phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chuyên trang/ số 

báo đặc biệt nhân dịp 75 năm hình thành và phát triển ngành lâm nghiệp. Tăng 

cường tin/bài về lĩnh vực lâm nghiệp gắp với nâng cao giá trị, phát triển bền 

vững, cải thiện sinh kế cho người dân miền núi.  

+ Nội dung: Số đặc biệt Báo Nông nghiệp Việt Nam: Bài viết về kết quả 

chỉ đạo ngành, tập trung những thành tựu và kết quả nổi bật Lâm nghiệp Việt Nam 

75 năm hình thành và phát triển (Tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp; Giá trị 

xuất khẩu lâm sản; Tăng trưởng trồng rừng sản xuất; Tái cơ cấu ngành Lâm 

nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác bảo vệ rừng và PCCCR,...) 

+ Thời gian: Số báo phát hành trong tuần Lễ đón nhận Huân chương Sao 

vàng/Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịpLâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình 

thành và phát triển. 
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Phát hành 03 Phóng sự trên đài truyền hình, phát thanh (VTV; VOV):  

01 Phóng sự những thành tựu và kết quả nổi bật Lâm nghiệp Việt Nam 75 

năm hình thành và phát triển, trong đó tập trung: Tốc độ tăng trưởng ngành lâm 

nghiệp; Giá trị xuất khẩu lâm sản; Tăng trưởng trồng rừng sản xuất.01 Phóng sự tái 

cơ cấu ngành Lâm nghiệp.01 Phóng sự về chi trả dịch vụ môi trường rừng và 

công tác bảo vệ rừng và PCCCR và nâng độ che phủ của rừng. 

Phát hành trên báo in, báo điện tử: Bài viết về tốc độ tăng trưởng ngành 

lâm nghiệp; Giá trị xuất khẩu lâm sản; Tăng trưởng trồng rừng sản xuất. 

2. Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của Chƣơng trình mục tiêu PTLN bền vững giai đoạn 2016-2020” 

và phát động phong trào thi đua toàn quốc giai đoạn 2021-2025   

2.1. Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2016-2020”(theo Quyết định số 5249/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/12/2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Nội dung: 

- Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết 

phong trào thi đua đặc biệt, trong đó: 

+ Các đơn vị, địa phương xây dựng Báo cáo sơ kết Phong trào thi đua. 

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động, triển khai phong trào thi đua; 

kết quả thực hiện các nội dung thi đua (theo Quyết định số 5249/QĐ-BNN-

TCCB ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

+ Căn cứ tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng, các đơn vị, địa phương tiến 

hành bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng. 

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương; xây dựng Báo cáo sơ kết 

phong trào thi đua trên phạm vi cả nước; tổ chức bình xét và đề nghị khen 

thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc.  

Thời gian: 

- Ban hành Văn bản hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua: Tháng 8-9/2019 

- Tổ chức bình xét và đề nghị khen thưởng ở Trung ương: Tháng 10/2019 

- Tổ chức trao tặng khen thưởng: vào dịp tổ chức kỷ niệm ngày Lâm 

nghiệp Việt Nam - ngày 28/11/2019. 

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp 

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ 

2.2. Phát động thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025”. 

- Nội dung: Xây dựng phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 
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2021-2025” (Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định phát động phong 

trào thi đua) 

- Thời gian:  

+ Trình ban hành Quyết định phát động phong trào thi đua: Quý II/2020 

+ Phát động phong trào thi đua: Trong sự kiện tổ chức Lễ đón nhận Huân 

chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí Minh. 

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp.  

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ 

3. Tôn vinh, khen thƣởng tập thể, cá nhân có đóng góp quan trọng đối 

với ngành Lâm nghiệp Việt Nam   

3.1. Đề nghị xét tặng Huân chương  

- Nội dung: Đề nghị xét tặng Huân chương Sao vàng hoặc Huân chương 

Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới cho Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có thành 

tích xuất sắc trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

- Thời gian: Thực hiện các bước đề nghị từ Quý III/2019.  

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ  

- Đơn vị xây dựng báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị trong 

Ngành.  

3.2. Đề nghị các hình thức khen thưởng 

- Nội dung: Đề nghị các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

có đóng góp vào sự thành công của ngành Lâm nghiệp  

- Thời gian:  

+ Tổ chức xét và đề xuất: Quý IV/2019.  

+ Trao tặng: Quý II/2020, trong tuần tổ chức sự kiệnLễ đón nhận Huân 

chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí Minh. 

4. Chuỗi hoạt động trong tuần Lễ đón nhận Huân chƣơng Sao 

vàng/Huân chƣơng Hồ Chí Minh  

4.1. Tổ chức Hội thảo/Hội nghị chuyên đề 

Hội thảo 1:Điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và quy hoạch lâm 

nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển. 

- Nội dung: Đánh giá được thực trạng và định hướng trong hoạt động điều 

tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và quy hoạch lâm nghiệp gắn với giới 

thiệu và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện Dự án điều tra, đánh giá và giám 

sát tài nguyên rừng quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

- Thời gian: Quý IV/2019.  

- Đơn vị chủ trì: Viện Điều tra Quy hoạch rừng 
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- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Lâm nghiệpvà các đơn vị liên quan 

Hội thảo 2:Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Lâm 

nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển. 

- Nội dung: Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ Lâm nghiệp đã đạt được của ngành lâm nghiệp từ trước đến nay về các lĩnh 

vực: Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Lâm sinh, Công nghiệp rừng, 

Kinh tế, chính sách. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu tiêu biểu của ngành Lâm 

nghiệp. Xây dựng các định hướng ưu tiên nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 

cho giai đoạn 2020-2025 định hướng đến 2030. 

- Thời gian: Quý II/2020 

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Lâm nghiệp, Viện ĐTQHR, Trường ĐHLN 

Hội thảo 3:Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành Lâm nghiệp: 

Thành tựu và định hướng phát triển 

- Nội dung: Đánh giá thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành 

lâm nghiệp về nhu cầu và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực của ngành, giải 

pháp phát triển nguồn nhân lực ngành lâm nghiệp. 

- Thời gian: Quý II/2020 

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Lâm nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

Hội thảo 4:Hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lâm 

nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển 

 - Nội dung: Đánh giá được thành tựu, cơ hội và thách thức hợp tác quốc tế 

và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Đánh giá hiệu quả của các dự án 

đầu tư nước ngoài cho ngành Lâm nghiệp Việt Nam . Bài học kinh nghiệm , khó 

khăn, thách thức và định hướng , những cơ hội , khó khăn và thách thức ; Định 

hướng trong giai đoạn 2021-2030. 

- Thời gian: Quý II/2020. 

- Đơn vị chủ trì: Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp 

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn 

vị, tổ chức liên quan. 

Hội thảo 5: Hội thảo khoa học toàn Ngành 

Chủ đề:Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển. 

 - Nội dung: Quá trình hình thành và phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt 

Nam. Những thành tựu nổi bật; Thực trạng và định hướng trong hoạt động điều 

tra và quy hoạch rừng. Thực trạng và định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực cho ngành Lâm nghiệp. Thực trạng và định hướng nghiên cứu khoa học và 
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chuyển giao công nghệ lĩnh vực Lâm nghiệp. Thực trạng và định hướng hợp tác 

quốc tế, huy động các nguồn lực trong Lâm nghiệp 

- Thời gian: Quý II/2020 (trong tuần tổ chức sự kiệnLễ đón nhận Huân 

chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí Minh. 

- Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Kết quả: Đánh giá được thực trạng định hướng của toàn ngành và đề 

xuất giải phát phát triển ngành trong tương lai. 

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp 

- Đơn vị phối hợp: Viện KHLN Việt Nam, Viện ĐTQHR, Trường ĐHLN, 

Ban QLDA Lâm nghiệp và các đơn vị, địa phương. 

4.2. Lễ gắn biểncông trình  

- Nội dung: Tổ chứcLễ gắn biển công trình “Cụm Lâm nghiệp công nghệ 

cao tại tỉnh Nghệ An” 

(Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cụm Lâm nghiệp công 

nghệ cao”do tỉnh Nghệ An đang xây dựng) 

- Thời gian: trong tuần tổ chức sự kiện Lễ đón nhận Huân chương Sao 

vàng/Huân chương Hồ Chí Minh.  

- Địa điểm: tỉnh Nghệ An 

- Thành phần: Các đại biểu đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tỉnh Nghệ An, Hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức trong nước và 

quốc tế…  

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Nghệ An 

- Đơn vị phối hợp: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Lâm nghiệp) 

4.3. Hội chợ/Triển lãm kết nối thành tựu lĩnh vực Lâm nghiệp 

- Nội dung: 

+ Triển lãm thành tựu ngành Lâm nghiệp: Tổng cục Lâm nghiệp và các 

đơn vịtrong ngành trưng bày các hình ảnh về lịch sử phát triển, thành tựu nổi bật 

ngành lâm nghiệp; đa dạng sinh học và giá trị của rừng... 

+ Hội chợ kết nối sản xuất và thương mại lâm sản: gồm các khu vực: 

(i) Khu vực các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ cao trong lĩnh 

vực quản lý tài nguyên rừng, chọn tạo và nhân giống cây lâm nghiệp công nghệ 

cao; công nghệ trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản lâm sản nâng cao giá trị 

gia tăng phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.  

(ii) Khu vực các sản phẩm đồ gỗ, sản phẩm chế biến từ gỗ, không gian 

kiến trúc và xu hướng sống xanh với đồ gỗ.  

(iii) Khu vực các sản phẩm lâm đặc sản đặc trưng theo vùng miền, sản 

phẩm chế biến sâu có nguồn gốc lâm sản. 
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- Quy mô: dự kiến 200 gian hàng trên diện tích khoảng 4.000m
2
.  

- Thời gian: dự kiến 05 ngày, trong tuần tổ chức sự kiện Lễ đón nhận 

Huân chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí Minh.  

- Địa điểm: Tỉnh Nghệ An.  

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Nghệ An  

- Đơn vị phối hợp: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Lâm nghiệp); 

Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam.  

4.4. Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng/Huân chương Hồ 
Chí Minh 

- Tên buổi Lễ:Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí 

Minh nhân dịp 75 năm thành lập ngành Lâm nghiệp. 

- Chương trình dự kiến: gồm 2 phần:  

+ Chương trình nghệ thuật (trước khi vào phần Lễ chính) 

+ Phần Lễ: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Phát biểu chào 

mừng của Lãnh đạo Tỉnh Nghệ An; Báo cáo thành tựu 75 năm ngành Lâm 

nghiệp Việt Nam; Phát biểu của Lãnh đạo Đảng/Nhà nước gắn với phát động thi 

đua; Đón nhận Huân chương; Văn nghệ kết thúc. 

- Thời gian dự kiến: trong tháng 8 năm 2020 (từ 20h00 đến 22h00).  

- Địa điểm dự kiến: Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ 

An 

- Hình thức tổ chức: Buổi Lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 

hoặc VTV2 và  Đài truyền hình tỉnh Nghệ An, với thời lượng khoảng 90 phút. 

- Số lượng đại biểu tham dự: Dự kiến khoảng 2.000 đại biểu.  

- Thành phần đại biểu: 

+ Trung ương mời: Lãnh đạo Đảng/Nhà nước; Uỷ ban MTTQVN, Quốc 

hội, Chính phủ, Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành liên quan; Cán bộ lão thành, anh 

hùng lao động trong ngành Lâm nghiệp qua các thời kỳ; đại diện một số Hiệp 

hội, doanh nghiệp; Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan lĩnh 

vực lâm nghiệp ở địa phương. 

+ Địa phương mời: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh; các 

sở ban ngành trong tỉnh; lãnh đạo các huyện; lãnh đạo Chi cục, hạt Kiểm lâm; 

một số cá nhân, doanh nghiệp điển hình về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; một số 

bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An. 

- Đơn vị chủ trì: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Lâm nghiệp) 

- Đơn vị phối hợp: UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị, tổ chức liên quan. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Đề án được sử dụng từ nguồn ngân sách Trung 

ương; ngân sách địa phương; xã hội hoá và các nguồn vốn huy động hợp pháp 

khác theo quy định. 

2. Các đơn vị chủ trì xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung hoạt 

động và đề xuất, huy động nguồn kinh phí hợp pháp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các hoạt động; tham mưu thành lập 

Ban Chỉ đạo tổ chức chuỗi sự kiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu 

ban chuẩn bị thực hiện các hoạt động; phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng kịch 

bản chi tiết tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng/Huân chương Hồ Chí 

Minh và các hoạt động tại tỉnh Nghệ An; phối hợp với các tổ chức, đơn vị, 

chương trình, dự án có liên quan thực hiện xã hội hóa nguồn lực để tổ chức các 

hoạt động. 

2. Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để tổ 

chức thực hiện các hoạt động của Đề án. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua và hồ sơ đề nghị xét tặng các hình thức khen thưởng. 

4. Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức các họat 

động nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./. 

 

       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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