BỘ NÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014
Số: 129 /QĐ-TCLN-VP

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp
về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BNN-VP ngày 21/3/2014 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn V/v ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày
28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động của Tổng
cục Lâm nghiệp về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng
cục và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Đảng ủy, LĐTC;
- BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên TC;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Bá Ngãi

BỘ NÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-TCLN-VP ngày 14 /4/2014 của Tổng cục
trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)

Triển khai Quyết định số 515/QĐ-BNN-VP ngày 21/3/2014 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn V/v ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày
28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Kế hoạch
hành động về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm với
một số nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo Tổng cục và
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác đấu tranh phòng, chống các
hành vi phạm pháp luật và tội phạm gắn với công tác quản lý của Tổng cục, từ
đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.
2. Triển khai kịp thời các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Tổng cục Lâm nghiệp về công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm.
3. Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong nhận thức và hành động của đội
ngũ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục đối với công tác đấu
tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
4. Xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ
quan, đơn vị của Tổng cục.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt kịp thời các văn bản quy định của
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ, Tổng cục Lâm nghiệp về
công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền phòng, chống tội phạm sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức,
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người lao động bằng nhiều hình thức (thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp
cơ quan,…).
2. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết
định số 609/QĐ-BNN-TC ngày 30/3/2011 về việc ban hành chương trình thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 – 2015 của Bộ; Quyết định số
749/QĐ-BNN-TTr ngày 14/04/2011 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện
chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ giai đoạn 2011 –
2015.
3. Tổ chức kiểm tra, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo
về tội phạm tham những, bảo đảm mọi tố giác và tin báo về tội phạm tham
nhũng của công dân, cơ quan, tổ chức đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời,
đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp
khuyến khích và bảo vệ người tố giác tội phạm, tố cáo tham nhũng; xử lý
nghiêm các hành vi trả thù người tố giác tội phạm, tố giác tham nhũng.
4. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản theo chỉ thị số 33CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐCP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số
08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi
hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
5. Thực hiện nghiêm quy chế công vụ và các quy định về kỷ cương, kỷ
luật công vụ của Bộ và của Tổng cục; thường xuyên kiểm tra việc thực thi
nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời xử lý nghiêm minh người mắc
sai phạm, tiêu cực; đưa giáo dục đạo đức công vụ là một nội dung, yêu cầu trong
công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức của Tổng cục.
6. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán hàng năm nhất là đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng vốn,
tài sản nhà nước; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách,
pháp luật để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện
nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng, người có thẩm quyền tại các đơn vị thuộc Tổng cục chịu
trách nhiệm các mục tiêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chịu trách
nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, không kịp thời phát hiện và xử lý hành vi
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tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chịu trách nhiệm về những
trường hợp xử lý hành chính, kỷ luật không đúng quy định của pháp luật để lọt
tội phạm, bao che cán bộ do mình quản lý có hành vi tham nhũng.
2. Các thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức phổ biến quán triệt
các quy định pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm tới tất cả
công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình; đồng thời thường
xuyên tự rà soát, kiểm tra đối với công chức, viên chức, người lao động trong
việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục phải chỉ đạo hoàn thành việc kê
khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện tốt kế hoạch thanh
tra, kiểm tra, kiểm toán hàng năm; qua thanh tra, kiểm toán phải xử lý nghiêm
các vi phạm, tăng cường thu hồi tài sản cho nhà nước; theo dõi chặt chẽ, thường
xuyên đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định và kiến nghị xử lý sau thanh
tra, kiểm toán.
4. Phân công trách nhiệm
4.1. Vụ Pháp chế, Thanh tra
- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra
các đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục; kế hoạch thanh tra,
kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước dễ
nảy sinh tham nhũng, tiêu cực;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm;
theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp
luật;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục tổ chức thực hiện tốt công tác
tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng, bảo đảm mọi tố giác và
tin báo về tội phạm tham nhũng của công dân, cơ quan, tổ chức đều được tiếp
nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc,
hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này và định kỳ hàng
tháng, 6 tháng, 1 năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó
xây dựng báo cáo của Tổng cục, gửi Bộ tập hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.
3

4.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý,
kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án, đề tài về đầu tư xây dựng cơ
bản của Tổng cục nhằm giảm tối đa các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực này.
4.3. Vụ Phát triển rừng
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Tổng cục, Bộ tăng
cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp để
kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành
vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp kém
chất lượng, không rõ nguồn gốc.
4.4. Văn phòng Tổng cục
- Tham mưu xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công
chức hàng năm; tổ chức biểu dương, khen thưởng người tố giác tội phạm, xử lý
các hành vi trả thù người tố giác tội phạm, tố cáo tham nhũng; hướng dẫn và
triển khai quy định về xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị
trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xây dựng chương trình, đẩy mạnh
việc giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của Tổng cục
Lâm nghiệp;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ
sung quy chế công vụ của Tổng cục cho phù hợp với Tổng cục và Bộ; tiếp tục
ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử của Bộ
và ứng dụng Văn phòng điện tử của Tổng cục để phục vụ công tác theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao, việc xử lý văn bản,
sự chỉ đạo, điều hành Tổng cục và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, kế
hoạch công tác của Tổng cục; kết quả của công tác này làm cơ sở đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị và cán bộ, công chức của Tổng cục./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Bá Ngãi
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