
T!NH UY DAK NONC DANG CONG  SAN VIT NAM 
* 

So &6 -NQ/TU 
Dk Nóng, ngày A tháng 8 nàm 2021 

NGH! QUYET 
Vê quãn I, bão v, khôi phic vã phát trin rirng ben vfi'ng; nâng cao 
fi I che phil rung giai don 2021 - 2025, dnh huóng dn nám 2030 

i- c DIEM TNH H!NH 

Dk Nông có 329.667,94 ha thng và dt quy hotch phát trin lam nghip, 
chiêrn 50,65% tng din tIch ti..r nhiên cüa tinh, gm: 247.762,72 ha' dat có rrng Va 

8 1.905,22 ha dt chua có r.rng; ti 1 che phü ri'1ng näm 2020 dit 38,06%2.  

Thii gian qua, cong tác quàn 1', bào v, phát trin rüng duçic Tinh üy quan 
tam lãnh dto, chi do3; t1r do có nhu'ng chuyn bin tich circ và dat  duqc mt s kt 
qua dáng ghi nhn, nhu': Cong tác quãn l', bào v ri~ng d.n di vào on djnh; co bàn 
kiêm soát dupc tInh trng phá rrng, các vi vi phm dtrçic phát hin, ngAn chin kjp 
thôi, giàm thiu các vçi phá rirng Co quy mô lin. Hoàn thành chi tiêu phát trin 
rung dugc giao hang närn. MO hInh trng rung theo hInh thirc lien kt, giao khoán 
dã phát huy hiu qua, buc du thu hut sir tham gia cüa ng.thi dan. ChInh sách djch 
vii môi tnthng rung dáp irng khoãng 70% ngun lirc tài chinh cho cong tác quàn l, 
bào v rung, giãm si:rc ép len ngân sách nhà mxâc. Nh.n thüc cüa ngui dan ye vai 
trO, tam quan tr9ng cüa thng tüng bu'ic dtrgc nâng cao... 

Ben cnh nhQ'ng kt qua dat  duçic, vn con rnt s thn tai, han ch, do là: 
Cong tác quy hoach 3 loi r11ng cOn nhiu bAt c.p, hin trng rung khOng phán ánh 
dung thrc t, dn dn cong tác quân 1', t chiirc thirc hin quy hoach  chua t&. 

Quãn l, bão v rirng cOn nhiu yu kern; tInh trng phá rirng, lan, chiêm dat lam 
nghip trái phép lAy dAt san xuAt vn cOn din bin phic tap; chi tiêu giàm v s 
vi1, din tich rlrng bj phá và ti l che phü thng không dat  yêu cu. Phân lOn các vi.i 

phá thng, lAn, chim dAt lam nghip không phát hin di tung, nên g.p khó ld'iAn 
trong qua trInh xi:r l. ChAt luçing thng tii' nhiên bj suy giâm; dAt lam nghip M 
ngui dan lAn, chim nhung chua giâi quyt dfrt dim; vic trng rung trén din 
tich rung bi phá gp khó khän. Xä hi hóa trong lThh vi.rc lam nghip han  chê; chua 

Bao gOm 211.982,87 ha thiic quy hoch ba 1oi r11ng (196139,28 ha ning tir nhiên, 15.843,59 ha rCrng 

trng); 35.779,85 ha ngoãi quy hotch ba loi nrng(I46,06 ha rirng ti,x nhi6n, 35.633,79 ha thng trông). 
2 Quyt djnh s 452/QD-UBND ngày 05/4/2021 cüa UBND tinh Dk Nong. 

Nghj quyt I 1-NQ/TU ngày 06/5/2011,; Kt Iun s6 I 10-KL/TU ngày 17/1 1/2016; Quyt djnh s 
336-QD/TU ngày 31/8/2016; ChLro'ng trInh so 15-CTr/TU ngày 13/6/2017; Chi thj so 31-CT/TU ngày 
09/3/2018; Kt Iuân so 412-KL/TU ngày29/11/2018... 
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thu hut duçic các doanh nghip, tp doàn có tirn hrc, kinh nghim du tu cho cong 
tác bâo v, phát trin n'xng g.n vâi phát trin kinh t lam nghip. ChInh quyn dja 
phuang, chü thng và Co quan chüc nàng chua thirc hin d.y dü chirc nng, nhim 
vi cüa mInh, nht là cong tác quãn 1 nhà nuó,c v lam nghip. Chua có co ch& 
chInh sách h trq cho hxc 1uçmg lam cOng tác quân 1, bào v thng. 

Nguyen nhãn nhung tn tai,  hn ch nêu trên: Sir vào cuc cña mt s cp üy 
dãng, chInh quyn dja phucing & cor s& thiu dng b, trong do cong tác quãn l dn 
cu chixa ch.t chê, d.c bit tInh trng dan di cu tr do din bin phuc tap; nhiu giái 
pháp cia trin khai, nhung chua that str quyt 1it, hiu qua, thiu kim tra, giám sat 

9 A * A 9 A A va chu'a xu' ly den ket qua cuoi cung, d.c bit la cong tac quan ly diçn tich dat lam 
nghip sau khi bj chat  phá, l.n, chim. Sr phi hcip gli:ta chü rung, các lirc luçing 
chirc n.ng, chInh quyn da phuo'ng chua t&. Ngun lrc d.0 tu cho ngành lam 
nghip con hn ch& khó khn. ChInh sách, pháp lut v lam nghip con có nhfing 
bt cap, chua sat thrc t. Chü thng là các cOng ty trách nhim rnt thành viên do nhà 
nu&c nâm gift 100% v6n diu l sau ithi stp xp, di mâi cia s hoat dng chira hiu 
qua, mô hInh quãn l nhiu bt cp. Vic bi thtx&ng thit hai  d,i vol din tIch thng 
bj phá tai  các di,r an nông, lam nghip dirge nhà nu6c giao d.t, cho thuê d.t chua giãi 
quyt dirt diem,... 

II- QUAN DIEM vA MUC  TIEU 

1. Quan diem 

Quàn 1, bào v, khôi phic và phát trin thng bn vttng, thich frng vol bin 
ciM khI hQu, nâng cao d che phü g.n vol n djnh dan cu, t.o sinh k& phát trin 
kinh t - xâi hi, bâo dam quc phOng - an ninh là trách nhim cüa cà h thong 
chmnh tr, cüa toàn xâ hi; trong do, quàn l, bão v, khôi phiic và nâng cao chat 
luqng rung là nhim viii tr9ng tam, thuing xuyên; phát trin rirng bn vtng, thich 
ung vol bin di khI hu gn vol cOng nghip ch bin, bào dam hal hOa các mic 
tiêu kinh t - xä hi - mOi trithng là nhim vii lâu dài. 

Chü rrng, lirc lucng kim lam, cap üy, chInh quyn dja phuong các c.p và 
ngu&i dirng dâu chju trách nhim to chüc trin khai nh&m dat  dugc các mi,ic tiêu, 
nhirn vi ye quân 1, bào v, khOi p1c và phát trin thng, dugc xác djnh trong nghj 
quyêt cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa nhà nuOc; dng th&i chju trách nhim 
chinh ye hiu qua cong tác quãn 1, bào v thng thuc 11th vrc, dja bàn quãn l. 

Tang cu&ng k' lut, k' cuorng trong thirc thi cong vi; nâng cao hiu 1irc, hiu 
qua cong tác bào dam chp hãnh pháp lut v linh vi,rc lam nghip; phát hin và 
ngan chin kjp th&i các hành vi vi phm và xü l nghiêm theo quy djnh pháp lu.t; 
quãn l ch.t chê và sir dicing CO hiu qua toàn b din tIch dt lam nghip, dtc bit là 
din tIch bj lan, chiêm, s1r diing trái phép là yêu c.0 bat buc. 

Huy dng mi nguôn lrc xa hi, dc bit là ngui dan và doanh nghip tham 
gia vào vic phát triên nghê rung; quy hoach và phát trin h thong vu&n uam 
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ging cay lam nghiêp dt chit luqng; khai tbác CO hiu qua, hçip l và bn vQng 
cac giá trj cüa tài nguyen rirng, nhu: dich vu rnôi trung nrng, bào tn da dng sinh 
hoc, tin chi carbon4, du ljch sinh thai, giáo dc môi trung, danh lam th.ng cãnh, 
di tIch van boa, flch  sir,... 

2. Miic tiêu 

2.1. Myc tiêu chung 

T.p trung lành dao,  chi dao, chuyn tü nhn thrc sang hành dng cüa cà h 
thông chInh trj và toàn xã hi trong cong tác quàn l, bào v, khôi phic và phát trin 
thng ben vüng, nâng cao cht Iuçmg rrng, thIch cing voi bin dM khi h.u. 

Dn näm 2025, ti l che phii r&ng cüa tinh dtt trén 40%; dnh hrning dn näm 
2030, nâng ti l che phü rung cüa tinh dat  trên 42%. 

2.2. Myc tiêu Cu the 

- Tp trung rnçi ngun lrc d quãn l, bâo v tht 196.285 ha rl'.rng tr nhiên 
trên tong din tIch rung hin cOn là 247.763 ha; giàm thiu dn mirc thâp nhât các 
hành vi xâm hai  tài nguyen rung. 

- Dn näm 2025, tng din tIch rung tang so vói dâu kS'  ti thiu là 13.000 ha, 
bao gm: 

+ Phân dâu ti thiu 5.000 ha dt lam nghip chua có r&ng duc phiic hM tái 
sinh thành rung, thông qua các giài pbáp quãn l, bão v nghiêm ng.t, khoanh nuôi 
xi:ic tin tái sinh tir nhien k& hccp lam giàu rür1g, phát triên lam san hgoài go, trong 
do chü tr9ng phát trin ducic lieu, dam bão an sinh xã hOi,  sinh k cüa nguäi dan. 

+ Trng môi dat khoàng 8.000 ha rrng các loi, bao gôm: Trông rrng tp 
trung có giá trj kinh t cao và trng rirng nguyen 1iu; phát trin thng bn vüng 
b&ng phucing thirc nông lam kt hcxp, trng cay phân tan; chuyn djch cci câu cay 
trng trong san xu.t nông ngbip bn vüng bang các loài cay da rnc dIch, cay 
cong nghip có tan che lan nhu cay thng. 

- Phn d.0 dn nam 2030, giá trj xu.t khu lam san tang tu 1,5 - 2 lan so vài 
näm 2020; trng bucc tip cn vOi thj truOng thuGng mti carbon. 

III- NHIM V1J VA GIAI PHAP 

1. Cong tác lank do, chi do cüa các cp üy dãng di vài nhim viii quãn 

l2, bão v, khôi phic và phát triên rung bn vü'ng 

- Các c.p üy dàng t.p trung länh dao,  chi  dao quyt lit cà h thng chinh trj 

th chuc trin khai thuc hiên nghiêrn, cO hiu qua Nghj quyt cüa Tinh üy ye quân 

Tin chi các-bon (ting Anh: Carbon Credit) duqc tliit Ip nhr rnt c ch djnh huàng thj trithng d lam 
giâm krqng ki-il thai các-bon trên toàn the giài. Các quôc gia hoac doanh nghip cO th mua ban tin chi các-bon dé 
thu tiCn hoac tránh bj pht. 

Báo cáo s 25/BC-SCT ngay 22I01/2i2i cOa Sâ Cong Thu-crng, v tlnh hinh xuât — nhtp khâu tháng 12 n.rn 
2020 trôn dja bàn tinh Dak NOng, tang giá tn xuât khu lam san 10 triu USD. 
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1, bão v, khôi phiic Va phát trin rrng bcn vtIng g.n vâi cong tác quàn 1 dan ci.r 

và quãn l dat dai. 

- T.p trung 1nh dao,  chi  dao  xây dirng và thrc thi có hiu qua ca ch, chInh 
sách thu hit các ngun 1irc du tu cho lam nghip, co ch, chInh sách däi ng cho 

hrc lung lam nhirn v1i quãn l, bâo v rmg. 
A A P X . . A 

2. Tang cirong cong tac tuyen truyen, pho bien, giao diic phap 1ut 

- Tang cuèng cong tác tuyên truyên, phô bin các chi truong, nghj quyt cüa 
Dáng, chinh sách, pháp lu.t cüa nhà nuóc, d.c bit là Lut Lam nghip, Lut Dat 
dai, Lut Tài nguyen và Môi trung, tao  chuyn bin rnanh me ye nhn thc, ' 
thirc, trách nhim cüa can b, dàng viên, doanh nghip, cong dông dan cu, h gia 
dInh và rni ngui dan v trn quan trQng cüa rrng, trách nhirn trong cOng tác 
quàn 1', bào v, khôi phiic và phát trin thng. 

- Day rnanh cOng tác truyn thông kt hqp giáo dijc nâng cao ' thLrc bào v 
môi truông, thIch rng bin di khI hu dn mci t.ng lop nhân dan, trong do chü 
tr9ng dM tuclng là hc sinh, các cong dng dan cu vüng sâu, v1ing xa, vüng dng 
bào dan tôc thiu s& 

- T chirc tp huân, hi thão khoa hoc, k thut nâng cao trInh d chuyên 
môn, nghip v1T; 1duyn nông, khuyn lam cho 1irc lu'ng quãn 1 bão v rrng và 
t chirc, Ca nhân lien quan. 

3. Quan 1, bão v, khôi pIiiic vã nãng cao chat lu'ç'ng rirng 

- Tiêp tiic rà soát và giài quy& diirt dirn tInh trng tranh chp, ln chirn dt 
lam nghip trái pháp 1uQt và CáC tn dng trong giao dt, giao thng. Nguii di:rng 
du ca quan, th chirc, dja phuong phài chju trách nhim v các vii phá rung, cháy 
n'ing, m.t ri1rng ho.c d cho các t chirc, cá nhân cp duâi vi phrn các quy djnh 
v quãn l2, bão v, phát trin và khai thác rrng, dt lam nghip thuc dja bàn 
quán 1. 

- Co quan diu tra, Vin Ki&n sat, TOa an tang cu'ng phOng ngira, dâu 
tranh, xfr l các hành vi vi phm pháp 1ut trong linh virc lam nghip; dy manh 
hoat dng phi hgp giüa chñ rung vâi lic luqng kirn lam, cong an, quân dci,  hài 
quan và chInh quyn da phuong các cp trong tun tra, truy quét, xi'r l hành vi 
vi pham pháp lut tai  các dim nóng trên dja bàn tinh. 

- Khn truong xây dirng quy hoach  ba loai rüng thng nht yój s 1iu quy 
hoach sU ding dat, d tIch hcip vào quy hoach chung cua tinh giai doan 2021-
2030, tarn nhIn dn nãrn 2050 gn vi sap xêp, kin toàn h tMng các ban quân 
l thng dc dung, phOng h và các cong ty trách nhim huu ban  rnt thành viên 
lam nghip 100% vn nhà nuc. 

- Tang cu'ng cong tác tu.n tra quán l, bão ye rung, kjp thai phát hin, ngän 
ch.n, diu tra và xü 1 nghiêm t.t câ các dEi tu'clng có hành vi vi phm pháp 1ut. 
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Xác djnh khu vrc trong dirn, dirn nóng v khai thác, v.n chuyn, phá rung, lan, 
chiêm dat lam nghiêp, cháy thng,... xây dirng phuang an báo v r11ng sat vâi tlnh 
hInh th'c tê cüa tl'rng dja phu'cing, dan vj. 

- ChInh quyn dja phu'o'ng các cp, 1irc luçing chrc nAng, phi hçip các dan vj 
chü rirng to chü'c rà soát, thng kê, phân 1°a  ngun gc d.t dai, tinh hmnh dan Cu,  

dê có phuang an, giãi pháp xü 1 hiu qua, dfrt dim nhüng din tIch dat lam 
nghip bj 1n, chirn. 

- fMy nhanh tin do thuc hin giao dt, giao thng cho t chirc, cong dng, h 
gia dInh, cá nhân và hoàn thânh vic cp giy chirng nhn quyn sir dung dat cho 
chü rrng theo quy djnh. 

- Tc chüc trin khai có hiu qua phuang an quân 1', bão v, khôi phc din 
tIch rrng Thông d9c Qu6c l 14, Quc 1 28. 

- Bâo v nghiêrn ngt, khoanh nuôi xic tin tái sinh t1r nhiên kt hgp lam giàu 
rirng, dM vâi nhttng din tich rirng bj phá trái phép, dt lam nghip bj l.n, chiêm 
nh&m phuc hM va nâng cao näng sut, chit hrcng rirng. Cucirig quyêt trOng 1ti rimg 
trên nhng din tIch thng bj phá sau ngày 01/7/2014, 

- Phát trin lam san ngoài g, cay duçic lieu bang cac hInh thirc da dng, thiCh 
hp, nhu: trng duâi tan rimg tu nhiên, rung trng, din tIch dat chua có rung,... 
kt hgp phát trin CáC loài cay dc hU'u, bàn dja có giá trj bào tn. 

- Tang cuung hott dong ph& hç'p tun tra, kim tra, giárn sat, trao di thông 
tin vâi các tinh giáp ranh và các tinh nuc bn Campuchia trong cong tác quàn 1, 
bào v thng. 

4. Phát trin rung gn vó'i phát trin kinh t lam nghip bn vüng 

- Phát trin hài hôa thng trng nguyen 1iu g nhô vói thng trng g 1n; Co 

chInh sách, k hoach, giài pháp khuyn khich các chü rung tung buóc thixc hin 
chuyn hóa thng trng g nhO sang g ló'n. 

- Xác djnh qu9 dt chua có rü'ng, dt quy hoach lam nghip, thu hijt du tu 
phát trin rung, ch trong trng rung các loài cay g Ian vua có giá trj phông h, 
vua có giá trj kinh t ca06  g.n vói cong nghip ch bin, kt n& thj tru&ng tiêu thy. 

- Phát trin rung bn vüng bang phuang thuc nông, lam kt hçp trén di 
tung dt la nghip b 1n, chim theo ca ch lien doanh, lien kt, thuê dat, khoán 
nh&m gop phn nâng cao ti l che phü rung, bào dam mic tiêu n dnh dan cu, an 
sinh xa hi, sinh k ci1a nguO dan, an ninh chInh trj, vua bào dam mc tiêu kinh té 
- xã hi và rnOi trung vai nhü'ng loài cay da muc dIch, uu tiên loâi cay có giá trj 
kinh t cao. 

- Trin khai có hiu qua D an trng môi mt t' cay xanh giai don 202 1-
2025 ciia ChInh phü trên dia bàn tinh; d dtt ducic miac tiêu nay, hang näm phài có 

6 Dan hwing, Stra dO, Sao den, Du rái, Mung den, Gao yang, Mac Ca, D61 np,... 
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k hoach và Co ch khuyên khIch cong dông, nguYi dan, doanh nghip, các to chirc 
chInh tri - xä hi trin khai rnO hInh nông lam kt hcip, trng rrng tp trung, trng 
cay phân tan7  vói nhng loài cay ban da có giá trj kinh t, van hóa, cay qu him, 
cay to cánh quan, bong mat nhrn bào v môi trung sinh thai, gop phn nâng cao 
ti 1 che phñ rrng, gn vi xây ding nOng thôn rnói. 

- Chuyn djch co' cu cay trng trong san xuât nông nghip bang các loài cay 
da rniic dIch, cay phân tan, cay cOng nghip Co tan che 1ón8, nh.m nâng cao ti l 
che phü rimg, phát trin kinh t bn vü'ng; trong do, uu tiên phát trin vüng trng 
cay m.c ca chuyên canh ti các dja phuong cO diu kin phü hçip. 

5. Day mnIi hoit dng ch bin g, 1Im san ngoài g, hInh thành ngành 
kinh t lam nghip ben vfl'ng 

- Tp trung hmnh thành và phát trin v1mg nguyen 1iu g nrng trng CO din 
tIch n dnh và bn vuing phiic vii ch bin; uu tiên các nhà may ch bin g nhân 
tao lam du mi d lien kk vâi các th chirc, h gia dInh du tu san xu.t, tiêu th 
nguyen 1iu go rrng trông. 

- Khuyn ld'iIch, to diu kin d các doanh nghip lien kt, hcp tác d phát 
trin vñng nguyen lieu, to chui giá trj bn vüng; gop phn nâng cao thu nh.p cho 
ngui lam ngh thng và thirc hin co cu li ngành nông nghip giai don 202 1-
2025. 

6. Cling cô to chü'c, bi may; nâng cao hiu hrc, hiu qua quãn l nhà 
nu'ó'c; hot dng cila các doanh nghip lam nghip, ban quãn l' rung 

- Tip tic kin toàn t chii'c, sp xp tinh g9n b may co quan hành chinh, 
chuyn di rnô hInh don vi, quân l cho phü hcip nhrn nâng cao hiu 1irc, hiu qua; 
diu dng, tang cuO'ng lirc 1u'cng kim lam dn các dja phu'ang cOn dim nóng v 
phá rmg, 1n, chi&n dt lam nghip; gn trách nhim cüa kiêrn lam dja bàn vO'i 
tü'ng don vj chü thng nhm nâng cao hiu qua quân l,2 nhà nuóc, sit chit k' lust, 
k' cuong và xr l nghiêm các hành vi vi phtm. 

- Khn tru'o'ng hoàn thành cOng tác sp xp, di rnâi các cOng ty nOng, lam 
nghiêp theo Nghj quyt s 30-NQ/TW ngày 12/3/20 14 cüa B Chinh trj khóa XI 
ye tiêp tVc  s.p xp, di rnâi và phát trin, nâng cao hiu qua hot dng cüa cong ty 
nông, lam nghip; Ngh djnh s 118/2014/ND-CP ngày 17/12/20 14 cüa ChInh phü; 
Kêt luan  sé 82-KL/TW ngày 29/7/2020 cüa Ban Chp hành Trung ixang v tiêp tic 
thirc hin Ngh quyt s 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 cüa B ChInh tr khóa XI v 
tiêp tue sp xp, di rnói va phát trin, nâng cao hiu qua ho.t dng cüa cong ty 
nOng, lam nghip. 

Ti khu vrc cong s, truong hQc, hi truOng sinh hot thOn, bon, hánh lang &rOng giao thOng, khu vrc cánh 
quan, yuan nba, b vuing, b tlia, trén nuong ray, nhcthg khoäng trong tiong thOn ban, cánh dông, yen song, bi 
thai, dat chum sCu during khCuc... 

Diu, Mit, Mc ca, Ba, Su riéng, Burài, Mang ci,ut, Chôrn chôrn,.. 
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7. Huy dng ngumn Irc; rà soát chInh sách diu tu', ho tr9' bão v, khôi 
phiic Va phát trin rung 

- Huy dng ngun 1rc d du tu' phát trin lam nghip tr các chuong trInh, dr 
an, dê an cüa Trung uo'ng, dta  phuo'ng, các ngun vn ODA và các thành phân 
kinh t khác. 

- Xây dçrng co ch, chInh sách, thu hut các nhà dAu tu' chin lu'çxc, có tim lirc 
dâu tu vào linh vrc lam nghip, trong do uu tiên cho thuê djch v môi tru'mg rirng 
gn vâi phát trin du ljch sinh thai, bào tn da d.ng sinh h9c,... tai  Vun quôc gia 
Ta Dung, Khu Bão tn thiên nhiên Narn Nung, Cong viên dia chat toàn câu 
UNESCO - D&k Nông... 

- Tip t1c trin khai thirc hin có hiu qua chInh sách chi trã djch vl1 môi 
trtrông rung, trng ring thay th; tirng bu'c tham gia xây ding co s dQ 1iu, 
hành lang pháp l' d tip cn và tharn gia thj truèng carbon,... tao  ngun lirc thiic 
dy phát trin kinh t r1ng. 

- Rà soát và ban hành chInh sách dc thu h trçi 1irc lu'gng quãn I, bào v rrng 
nhim nâng cao hiu hic, hiu qua trong cong tác bâo v r1rng. 

- Ngân sách dja phu'o'ng u'u tiên du tu' trang thit bit, üng d'çrng cong ngh 
thông tin trong cong tác quàn l, bão v thng, phàng cháy và chQa cháy thng, theo 
dOi din bin tài nguyen rlrng. 

- Phéi hcip ch.t ch các B, ngânh Trung u'cing; chfi dng thrc hin có hiu 
qua Chin luc phát trin lam nghip Vit Nan-i giai doan  202L- 2030, tam nhIn 
dn näm 2050 du'çc Thu tu'ó'ng Chinh phü phê duyt tai  Quyt djnh so 523/QD-

TTg ngày 01/4/2021; D an bào v, khôi phtc và phát triên r1mg ben vrng viing 
Tây Nguyen giai doan  2016-2030 du'gc Thu tu9ng ChInh phü phê duyt tai  Quyêt 
dnh s 297/QD-TTg ngày 18/3/20 19. 

- On djnh, sp xp dan di cu' tir do trên dja bàn toàn tinh nhm thirc hin t& 
Nghj quyt s 22/NQ-CP ngày 0 1/3/2020 cüa ChInh phü v n dnh dan di cu tçr 
do và quân 1, str diing dt có ngun gc tir nông, lam trtr?Yng. Phn du dn näm 
2025 co bàn sp xp n dinh dan di Cu' tu do. 

IV- TO CHIC THI1J'C HhIN 

1. Ban Thu&ng vv Tinh uy lãnh dao,  chi  dao  các Cp üy, chInh quyên, Mt 
t4n T quc và các doàn th chInh trj - xä hi trin khai thirc hin Ngh quyt. 

2. Dàng doàn Hi dng nhân dan tinh lnh dao  HDND tinh, Ban can sir dàng 
UBND tinh lãnh dao  UBND tinh chi dao  trin khai xay drng và thic hin Nghj 
quyt bng k hoach, chu'ang trInh hành dng, các ccx ch& chInh sách, dê an, di7r an 

phü hqp vâi tInh hInh thirc t& bâo dam tInh khà thi và dat  các rnic tiêu dê ra. 
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3. Các ban dàng TinE üy, dàng doàn, các huyn üy, thành iiy, dãng üy trirc 
thuc theo chrc nàng, nhirn vi tin hành xây drng k ho.ch trin khai thrc hin 
Ngh quy&. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh üy xây dirng k hoch pM bin, quán trit Ngh 
quyt; chi do, djnh huó'ng các Ca quan báo chI lam t& cong tác thông tin, tuyên 
truyn ni dung Nghj quyt dn can b, dãng viên và Nhân dan. 

5. Uy ban Mt trn T quc, các t chü'c chInh trj - xâ hi thrc hin t& vic 
tuyên truyn, giárn sat nhrn nâng cao nhmn thCrc v quân I, bão v, khôi phic và 
phát trin rrng bn vüng, nâng cao ti l che phü thng cho doân viên, hi viên và 
qun chiing Nhân dan. 

6. Van phèng Tinh üy phi hqp vó'i các ban drãng ciia Tinh üy huóng dan, 
theo döi, kirn tra, dOn dc vic t chirc th1rc hin Nghj quyt; tharn muu Tinh üy 
chi dao  tin hành sa k&, tng kt, dánh giá k& qua tic hin Ngh quy&. 

Ngh quyt nay pM bin dn chi b. 

Noi nhân:  
- Ban BI thi.r Trung hong Dãng, 
- Các ban dáng Trung hong, (b/c) 
Van phông Trung uang Dãng, 
- Ban can slrr dãng B Tài nguyen và Môi tru6ng, 
- Ban can s1r dáng B Nông nghip và Phát triên nông thôn 
- Dãng üy B Tu 1nh Quan khu 5, 
- Các vçi dja phucing, co quan thung trirc 
tai T1) Dà Nng và Tp Ho ChI Minh, 
- Các ban dãng, ban can sir dáng, 
dáng doàn, dáng üy trxc thuOc Tinh üy, 
- Mt trn To quôc và cáo to chrc chinh trj - xa hi cap tinh, 
- Các si, ban, ngành, 
- Các huyn üy, thành üy, 
- Cáo dOng chf Tinh üy viên, 
- Lu'u Van phOng Tinh üy (TH). 

T/M TINH UY 
BfTHIJ 

Ngô Thanh Danh 
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