
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  738/QĐ-UBND An Giang, ngày 14 tháng 4  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình mục tiêu phát 

triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang tại Tờ trình số 565/TTr-

SNV ngày 08 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình mục tiêu phát 

triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn  2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc), gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ban Chỉ đạo 

a) Trưởng ban: Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Phó Trưởng ban: 

- Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Thường trực; 

- Đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn. 

c) Ủy viên: 

- Mời bà Trần Thị Bích Vân, Tổng biên tập Báo An Giang; 

- Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Đinh Văn To, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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- Ông Đoàn Minh Triết, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Chau Anne, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; 

- Thượng tá Dương Văn Tưởng, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 

- Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; 

- Ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An 

Giang; 

- Ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang; 

- Ông Thái Văn Nhân, Giám Đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ và đặc dụng tỉnh 

An Giang; 

- Ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn; 

- Ông Đỗ Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn; 

- Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc; 

- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên. 

2. Tổ giúp việc 

a) Tổ trưởng: Ông Trương Minh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh An Giang. 

b) Tổ phó: Ông Huỳnh Hữu Thiện, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ 

và đặc dụng tỉnh An Giang. 

c) Thành viên: 

- Ông Nguyễn Thành Liêm, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên 

nhiên - Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang; 

- Ông Đoàn Minh Hiền, Trưởng phòng kỹ thuật Bảo vệ rừng - Ban Quản lý 

rừng Phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang. 

Điều 2. Nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

1. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo  

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa 

các Sở, ban ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

số 84/NQ-CP ngày 05 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả: Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 594/KH-UBND 

ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP 



3 

 

ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 04 tháng 7 

năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các lực lượng liên ngành ở địa phương 

trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường công tác chỉ 

đạo, kiểm tra liên ngành những khu vực trọng điểm về phá rừng, các khu rừng có nguy 

cơ cháy cao; đôn đốc và hướng dẫn chính quyền cơ sở, chủ rừng, các tổ chức có liên 

quan thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy 

rừng. 

2. Nhiệm vụ Tổ giúp việc  

- Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang hàng năm; 

- Lập kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn và hàng năm; Kế 

hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện các nhiệm vụ theo yêu 

cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Trung ương; 

- Xây dựng phương án huy động nguồn lực hỗ trợ việc bảo vệ và phát triển 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại những điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn 

bán lâm sản trái phép, những khu rừng có nguy cơ cháy cao, cháy lớn; 

- Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết và tổng kết kế 

hoạch theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo. 

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

- Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban 

Chỉ đạo sử dụng con dấu của của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó trưởng ban sử dụng 

con dấu của cơ quan mình khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, 

được sử dụng bộ máy, phương tiện, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị mình để thực 

hiện nhiệm vụ của Ban. Giao ông Nguyễn Đức Duy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn kiêm Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo; ông Trần Phú Hòa - Chi 

cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước hàng năm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, được quản lý và thanh quyết toán theo 

luật Ngân sách. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 243/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Chương trình mục tiêu phát 

triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và Quyết 

định số 933/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 
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Giang về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Chương 

trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến 

năm 2020.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT.UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo, Đài PTTH AG, Phân xã AG; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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