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IA H’DRAI, THÁNG 12 NĂM 2018



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 

1. Tên sáng kiến 

Phát huy vai trò an ninh thôn và cộng đồng dân cư trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, 

tỉnh Kon Tum. 

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3. Phạm vi áp dụng sáng kiến: Trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 5/2015 đến 5/2018 

II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN 

1. Tình trạng giải pháp đã biết 

Thôn 9 thuộc xã Ia Tơi (nay chia tách 02 thôn: Thôn 9 và Ia Dơr), huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum, là địa bàn có diện tích rừng tự nhiên và đất rừng rộng lớn, 

khoảng 26.351,06 ha chiếm 26,88% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện; 

dân số 797 người/265 hộ, phân bố tương đối tập trung chủ yếu tại 3 điểm dân cư 

(63, 64, 66). 

Do có địa bàn rộng, hiểm trở, địa hình bị chia cắt mạnh bởi sông suối và núi 

cao, giao thông đi lại rất khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, mùa mưa thì lầy 

lội, mùa khô thì hạn, kiệt kéo dài nên luôn là địa bàn điểm nóng về cháy rừng; Dân 

cư trên địa bàn đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó 

khăn do sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên, tình 

trạng xâm canh, phá rừng trái phép để làm nương rẫy vẫn còn xảy ra; người dân 

chưa tích cực tham gia bảo bệ rừng. Bên cạnh đó, địa bàn lại có các lòng hồ thủy 

điện Sê San 4, Sê San 3A nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, tuần tra, truy 

quét và xử lý các vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng của chủ rừng và cơ 

quan chức năng nhưng lại thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng lòng hồ và sông 

suối để dùng thuyền sang khu vực khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, trong 

những năm qua khu vực này luôn là điểm nóng về khai thác và vận chuyển lâm sản 

trái phép. Ngoài ra có một số diện tích rừng tự nhiên nằm xen kẽ với các khu vực 

chuyển đổi trồng cao su, nên nguy cơ xâm hại rừng rất cao và rất khó kiểm soát.  

Các lực lượng quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của cơ quan chức 



năng các cấp gồm: Kiểm lâm địa bàn xã, Hạt Kiểm lâm huyện, Đội Kiểm lâm cơ 

động tỉnh đã triển khai đến địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng; 

trong quá trình thực hiện, có sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với các lực 

lượng Biên phòng, công an huyện và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai 

để thực hiện các đợt tuần tra, truy quét các đối tượng vi phạm luật Bảo vệ phát 

triển rừng theo kế hoạch. 

Chính quyền địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng là 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm duy trì phát triển diện tích rừng tự nhiên 

hiện có, nên thực tiễn đặt ra đối với công tác quản lý bảo vệ rừng là phải phát huy 

được lực lượng tại chổ, hoạt động thường xuyên ngay tại địa bàn thôn 9. Thực tế 

cho thấy, một số vụ vi phạm tài nguyên rừng đã được người dân phát hiện và báo 

chính quyền địa phương biết, xử lý kịp thời. Do đó, việc phát huy vai trò an ninh 

thôn và cộng đồng dân cư tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng là một nhiệm vụ, 

giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến 

2.1. Mục đích của giải pháp: Phát huy vai trò an ninh thôn và cộng đồng dân 

cư trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực thôn 9, 

xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum. 

2.2. Tính mới về giải pháp cụ thể:  

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện nói 

chung và tại khu vực thôn 9, xã Ia Tơi nói riêng luôn là vấn đề trọng tâm trong 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, đặc 

biệt khi Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 

22/7/2016 của về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các 

giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi 

khí hậu, giai đoạn 2016-2020. 

Với thực trạng và giải pháp đã có, nhóm tác giả đã xây dựng và áp dụng sáng 

kiến “Phát huy vai trò an ninh thôn và cộng đồng dân cư trong công tác quản lý 

bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia 

H'Drai, tỉnh Kon Tum”.  



Tính mới của sáng kiến: Xưa nay, công tác quản lý bảo vệ rừng thường được 

“mặc định” là trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng. Tuy nhiên, với sáng 

kiến này mọi người dân đều phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia quản lý bảo 

vệ rừng thông qua tổ chức cơ sở cấp thôn (tổ an ninh thôn, nhóm cộng đồng dân 

cư, ... ) để duy trì thông tin liên lạc, phát giác các vụ việc giúp chính quyền địa 

phương, cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời. Qua đó, sẽ làm giảm 

đáng kể số vụ việc vi phạm pháp luật đối với tài nguyên rừng, phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời các vụ cháy rừng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài 

nguyên rừng khu vực thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum. 

3. Khả năng áp dụng của giải pháp: Giải pháp sáng kiến đã và đang áp 

dụng có hiệu quả trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

4. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp 

Tổ quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực thôn 9, xã Ia Tơi 

(sau đây gọi tắt là Tổ công tác) được thành lập năm 2016. Tổ công tác đã tăng 

cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân trong cộng đồng dân cư thôn 

9, xã Ia Tơi; phổ biến quy chế hoạt động của Tổ công tác và được mọi người dân 

hưởng ứng, hành động. 

Tổ công tác phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm về 

những vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực thôn 

9, xã Ia Tơi; Tất cả cư dân sinh sống trên địa bàn thôn 9 đều là thành viên của Tổ 

cộng đồng. Do đó việc phát hiện và báo cáo về những vi phạm trong quản lý bảo 

vệ rừng, phòng chống cháy rừng là cơ động, mọi lúc, mọi nơi, nâng cao hiệu quả 

trong quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.  

Theo số liệu thống kê, tính từ tháng 5/2015 – 5/2018, trên địa bàn Thôn 9 đã 

phát hiện 28 vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng, thu giữ 250,777 m
3
 gỗ 

(năm 2016: 11 vụ/107,44m
3
, năm 2017: 8 vụ/89,206m

3
; năm 2018: 9 

vụ/54,131m
3
). 

Từ kết quả trên cho thấy, khoảng thời gian đầu mới thành lập huyện (01 năm), 

chưa có các tổ công tác, tổ cộng đồng tham gia bảo vệ rừng thì tình trạng vi phạm 

Luật bảo vệ phát triển rừng xảy ra với quy mô, khối lượng nhiều hơn, chiếm 43% 

tổng số vụ trong 03 năm và giảm dần theo các năm. Như vậy, việc phát huy vai trò 



cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng tăng lên đáng kể, góp phần phát 

triển kinh tế -  xã hội, an ninh quốc phòng tại khu vực thôn 9, xã Ia Tơi. 

5. Một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện sáng kiến 

- Người dân tham gia Tổ công tác trên tinh thần tự nguyện, chưa có chế độ 

phụ cấp, khen thưởng kịp thời nên sự nhiệt tình của một số người còn hạn chế. 

- Các đối tượng vi phạm thường manh động, liều lĩnh, có thái độ hung hăng 

nên một số người dân còn chưa mạnh dạn hoạt động khi tham gia Tổ cộng đồng. 

6. Kiến nghị đề xuất áp dụng giải pháp trong thời gian đến 

- Hỗ trợ, khen thưởng kịp thời cho người dân có tích xuất sắc khi tham gia Tổ 

cộng đồng. 

- Giải pháp bảo vệ người dân trong việc tố giác các vụ vi phạm để người dân 

yên tâm khi tham gia Tổ cộng đồng. 

- Triển khai công tác giao khoán rừng để tăng hiệu quả trong công tác phòng  

chống cháy rừng đối với rừng tự nhiên. 

7. Cơ quan tổ chức áp dụng sáng kiến 

- Sáng kiến trên đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tế tại thôn 9, xã Ia 

Tơi, huyện Ia H’Drai. 

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện việc 

thành lập Tổ cộng đồng. 

8. Các thông tin cần được bảo mật: không 

9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Người dân trong cộng 

đồng phải được tuyên truyền và nhận thức được trách nhiệm trong công tác quản lý 

bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. 

10. Tài liệu kèm theo: Không 

11. Tôi cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền 

 

 




