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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kết quả ñiều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
Bình Thuận giai ñoạn 2011 - 2020, với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu:
a) ðiều chỉnh quy hoạch ñất lâm nghiệp và 03 loại rừng phù hợp quy hoạch sử
dụng ñất trong cùng thời kỳ và tình hình thực tế tại ñịa phương gắn với ñẩy mạnh
thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng và ñất
lâm nghiệp, vừa ñảm bảo yêu cầu phòng hộ, vừa sử dụng rừng và ñất lâm nghiệp ñể
phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế
- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên ñịa bàn tỉnh;
b) Nâng tỷ trọng giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp chiếm 10% trong cơ cấu giá
trị gia tăng ngành nông nghiệp, góp phần vào tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng
ngành nông nghiệp ñạt bình quân 5,0 - 5,5%/năm;
c) Cải thiện ñời sống của người làm nghề rừng thông qua xã hội hóa và ña
dạng hóa các hoạt ñộng lâm nghiệp; tạo việc làm, từng bước nâng cao mức sống của
người dân, nhất là hộ ñồng bào dân tộc, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa;
d) Nâng ñộ che phủ rừng ñến năm 2020 ñạt 43% (ñộ che phủ chung bao gồm
cả cây công nghiệp, ăn quả dài ngày ñạt 55%). Nâng cao khả năng phòng tránh và
hạn chế tác ñộng xấu của thiên tai, biến ñổi khí hậu.
2. Nhiệm vụ:
a) Về kinh tế:
- Tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, ñẩy
mạnh trồng rừng sản xuất, thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng;
xác ñịnh công nghiệp chế biến là nhiệm vụ trọng tâm ñể nâng cao giá trị gia tăng
ngành lâm nghiệp ñạt mục tiêu ñề ra;
- Từng bước nâng cao nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng thông qua các
hình thức như: chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, cơ chế phát triển sạch
(CDM), du lịch sinh thái, phòng hộ chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước…;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả 165.207 ha rừng sản xuất, tổ chức ñánh giá và
cấp giấy chứng nhận ñạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững ñối với những diện tích
rừng sản xuất có hiệu quả ñể xác lập chứng chỉ rừng;
- Quy hoạch hợp lý, quản lý và sử dụng bền vững có hiệu quả hệ thống rừng
phòng hộ là 136.181 ha và rừng ñặc dụng là 32.241 ha.

