Chuyên đề:

HỆ THỐNG TỔ CHỨC
KIỂM LÂM
TIÊU CHUẨN NGHIỆP
VỤ CÔNG CHỨC
KIỂM LÂM

KIEÅM LAÂM LAØ GÌ?
CHÖÙC NAÊNG?
NHIEÄM VUÏ?
CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC?
QUYEÀN HAÏN, TRAÙCH NHIEÄM?

Chức năng của KL
Kiểm lâm là lực lượng chuyên trách của
Nhà nước có chức năng:
+ Bảo vệ rừng,
+ Giúp Tổng cục lâm nghiệp và Chủ
tịch UBND các cấp thực hiện quản lý
nhà nước về bảo vệ rừng,

+ Bảo đảm chấp hành PL về bảo vệ và
phát triển rừng.

Nhiệm vụ của KL

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch BVR,
phương án phòng, chống các hành vi vi
phạm PL về BV và PTR, PC-CCR rừng.
2. Hướng dẫn chủ rừng lập và thực hiện
phương án BVR; bồi dưỡng nghiệp vụ BVR
cho chủ rừng.
3. Kiểm tra, kiểm soát việc BVR, khai
thác rừng, sử dụng rừng, lưu thông, vận
chuyển, kinh doanh lâm sản; đấu tranh
phòng, chống các hành vi vi phạm PL về
BV và PTR.

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân
BV và PTR; phối hợp với UBND cấp xã
xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho
lực lượng quần chúng BVR.
5. Tổ chức dự báo nguy cơ cháy
rừng và tổ chức lực lượng chuyên
ngành phòng cháy, chữa cháy rừng.
6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của chủ rừng khi rừng bị người khác
xâm hại.

7. Tổ chức việc bảo vệ các khu rừng
đặc dụng, rừng phòng hộ trọng điểm.

8. Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong
lĩnh vực BVR và kiểm soát kinh doanh,
buôn bán thực vật rừng, động vật rừng.

Quyền hạn và trách nhiệm của KL
Trong khi thi hành nhiệm vụ, KL có các
quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân có liên quan cung cấp thông tin,
tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra và
điều tra; tiến hành kiểm tra hiện
trường, thu thập chứng cứ theo quy
định của PL;

2. Xử phạt vi phạm hành chính và áp
dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi
phạm hành chính,

Khởi tố, điều tra hình sự đối với những
hành vi vi phạm PL về bảo vệ và PTR
Theo quy định của PL về xử lý vi phạm
hành chính, PL về hình sự và PL về tố
tụng hình sự;

3. Được sử dụng vũ khí và công cụ hỗ
trợ theo quy định của PL.

KL không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ,
quyền hạn được giao, để xảy ra phá
rừng, cháy rừng thì phải chịu trách
nhiệm theo quy định của PL.
Lưu ý: các quy định của Luật trách
nhiệm bồi thường của nhà nước 2009
(Đ13, 30) khi thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao

Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
(Điều 3 Luật Cán bộ công chức 20080):
• 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
• 2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
• 3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền
và có sự kiểm tra, giám sát.
• 4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên
tục, thông suốt và hiệu quả.
• 5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối
hợp chặt chẽ.

• Khoản 5, Điều 9 Luật cán bộ, công chức
2008 quy định:
Công chức phải chấp hành quyết định
của cấp trên.
Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là
trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo
bằng văn bản với người ra quyết định;

Trường hợp người ra quyết định vẫn
quyết định việc thi hành thì phải có văn
bản và người thi hành phải chấp hành
nhưng không chịu trách nhiệm về hậu
quả của việc thi hành, đồng thời báo
cáo cấp trên trực tiếp của người ra
quyết định.
Người ra quyết định phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật về quyết định
của mình.

Tổ chức lực lượng kiểm lâm

KL tổ chức và hoạt động theo nguyên
tắc thống nhất từ trung ương đến địa
phương về chuyên môn nghiệp vụ, gồm:
a) KL trung ương;
b) KL tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
c) KL huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh.

Cơ quan KL được thành lập ở những
địa bàn có rừng hoặc ở các đầu mối giao
lưu lâm sản quan trọng, nơi chế biến
lâm sản tập trung theo quy định của PL.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KIỂM LÂM
Tổng cục Lâm nghiệp
Cục Kiểm lâm
Chi cục Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm

Sở NN-PTNT

Quản lý
Hướng dẫn
chuyên môn
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CỤC KIỂM LÂM - Cơ cấu tổ chức
Cục trưởng
Phó cục trưởng

Phó cục trưởng

Bộ máy quản lý

Phó cục trưởng
Các đơn vị trực thuộc
KL vùng I

Văn
phòng
Cục

Phòng
QLBVR

Phòng Thanh tra,
Pháp chế

Đội KL
đặc
nhiệm
Phòng Tuyên
truyền và XD
lực lượng

KL vùng II
KL vùng III

Hạt kiểm lâm các
Vườn quốc gia trực
thuộc Tổng cục
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CỤC KIỂM LÂM – Tổ chức bộ máy của Kiểm lâm vùng
Giám đốc
Phó Giám đốc

Phòng
Quản lý
bảo vệ
rừng

Phó Giám đốc

Phòng Kỹ
thuật
nghiệp vụ

Phòng
Hành
chính –
Tổng
hợp

Phó Giám đốc

Đội kiểm
lâm cơ
động và
phòng
cháy, chữa
cháy rừng

Tổ
chức
dịch
vụ
công
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CHI CỤC KIỂM LÂM – Cơ cấu tổ chức

Chi cục trưởng
Các Phó Chi cục trưởng
Bộ máy giúp việc
Phòng
Hành chính,
tổng hợp

Phòng
Thanh tra,
Pháp chế

Các đơn vị
trực thuộc

Phòng
Tổ chức, XD
lực lượng

Phòng
QLBVR

Phòng
BTTN

Đội kiểm lâm cơ
động và PC,
CCR
Hạt KL huyện

Hạt KL rừng đặc
dụng, rừng
phòng hộ do địa
phương quản 18
lý

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN – Cơ cấu tổ chức
Hạt trưởng
Các Phó hạt trưởng
Bộ máy giúp việc

Bộ
phận
Hành
chính,
tổng
hợp

Bộ
phận
Thanh
tra,
pháp
chế

Bộ
phận
quản
lý,
BVR

Bộ
phận
bảo
tồn
TN

Tổ KL
cơ
động
và PC,
CCR

Trạm
KL
cửa
rừng

Trạm
KL
địa
bàn
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HẠT KIỂM LÂM RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ

– Cơ cấu tổ chức
Hạt trưởng
Các Phó hạt trưởng
Bộ máy giúp việc

Bộ
phận
Hành
chính,
tổng
hợp

Bộ
phận
Thanh
tra,
pháp
chế

Bộ
phận
quản
lý,
BVR

Bộ
phận
bảo
tồn
TN

Tổ KL
cơ
động
và PC,
CCR

Trạm
KL
cửa
rừng
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BQL RPH, RĐD

CHI CỤC KIỂM LÂM

HẠT KIỂM LÂM
RPH, RĐD
CHI CỤC KIỂM LÂM

HẠT KIỂM LÂM

BQL RPH, RĐD
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Quyền hạn, trách nhiệm của công chức
KL khi thi hành công vụ:
Quyền hạn:
a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên
quan cung cấp thông tin, tài liệu cần
thiết cho việc kiểm tra và điều tra;
tiến hành kiểm tra hiện trường, các
cơ sở chế biến lâm sản, thu thập chứng
cứ theo quy định của pháp luật;
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Quyền hạn:
b) Được dừng phương tiện giao
thông đường bộ, đường thuỷ khi có
căn cứ là trong phương tiện đó có vận
chuyển lâm sản, động vật hoang dã
trái phép để kiểm soát; kiểm tra lâm
sản, động vật hoang dã tại các nhà ga
đường sắt, nhà ga đường hàng không,
cảng biển theo quy định của PL;
c) Xử phạt VPHC và áp dụng các
biện pháp ngăn chặn hành vi VPHC
theo quy định của PL;
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Quyền hạn:

d) Cục trưởng Cục KL, Chi cục
trưởng Chi cục KL tỉnh, Hạt trưởng
Hạt KL huyện, Hạt trưởng Hạt KL rừng
đặc dụng, Hạt trưởng Hạt KL rừng
phòng hộ có thẩm quyền khởi tố, thực
hiện hoạt động điều tra hình sự đối với
những hành vi vi phạm PL về rừng
theo quy định của PL;
đ) Sử dụng vũ khí quân dụng và
công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ theo quy
định của PL.
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Trách nhiệm:
a) Chấp hành đúng quy định của PL
về BV và PTR, PL về cán bộ công chức;
b) Thực hiện đúng chức năng, quyền
hạn được giao; mặc đồng phục, mang
phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu khi thi
hành nhiệm vụ;
c) Công chức KL không thực hiện
đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao
phải chịu trách nhiệm theo quy định
của PL.
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TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ
CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC
NGÀNH KIỂM LÂM

p vụ
các ngạch công chức ngành Kiểm lâm
1. KLV chính
- Mã số ngạch: 10.225
2. KLV
- Mã số ngạch: 10.226
3. KLV trình độ CĐ - Mã số ngạch: 10.227
4. KLV trung cấp
- Mã số ngạch: 10.228
5. KLV sơ cấp
- Mã số ngạch: 10.229
Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch KL là căn
cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng
và quản lý đội ngũ công chức ngành KL.

I. NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH
•
•
•
•
•

1. Chức trách
2. Nhiệm vụ
3. Tiêu chuẩn về phẩm chất
4. Tiêu chuẩn về năng lực
5. Tiêu chuẩn về trình độ

1. Chức trách
Giúp lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm ở
Trung ương hoặc ở địa phương tổ chức
thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực
chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ rừng
và quản lý lâm sản trên phạm vi toàn
quốc và cấp tỉnh.

2. Nhiệm vụ
• Chủ trì tổ chức triển khai và thực hiện
một lĩnh vực trong công tác nghiệp vụ
chuyên môn BVR và quản lý lâm sản.
• Chủ trì xây dựng các phương án,
chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực
công tác được phân công, phối hợp với
các cơ quan có liên quan tổ chức thực
hiện.

• Tham gia xây dựng hoặc sửa đổi, bổ
sung các văn bản quy phạm pháp luật
về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh
vực công tác được giao.
• Chủ trì và tổ chức thực hiện việc kiểm
tra, thanh tra và xử lý theo quy định của
pháp luật đối với những vụ việc có quy
mô lớn và có tính chất phức tạp.

• Chủ trì tổ chức và hướng dẫn kiểm tra
nghiệp vụ của ngành KL và tham mưu
đề xuất các biện pháp điều chỉnh, uốn
nắn trong hệ thống ngành KL nhằm đảm
bảo tổ chức chặt chẽ, có hiệu lực và
hiệu quả.
• Thực hiện việc tham gia phối hợp
nghiệp vụ với các cơ quan hữu quan
(chấp hành pháp luật, nghiên cứu, quản
lý...) khi triển khai thực hiện công tác BV
và QLR trong phạm vi tỉnh, vùng, cả
nước.

• Tham gia hoặc chủ trì tổ chức nghiên
cứu, áp dụng, ứng dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến
vào lĩnh vực BVR và quản lý lâm sản.
• Biên soạn hoặc tham gia biên soạn tài
liệu, giáo trình nghiệp vụ của ngành
Kiểm lâm, tham gia giảng dạy các lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức
Kiểm lâm.

• Nghiên cứu và phân tích các hoạt động
của ngành Kiểm lâm trên toàn quốc và
các tỉnh có diện tích rừng lớn, đề xuất
các biện pháp tổ chức, chỉ đạo nhằm
nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả
công tác của ngành Kiểm lâm.

3. Tiêu chuẩn về phẩm chất:
• Đạt các yêu cầu về phẩm chất đối với
người cán bộ, công chức nói chung.

• Có tinh thần dũng cảm, mưu trí đấu tranh
chống lâm tặc để bảo vệ rừng.
• Có trách nhiệm cao, luôn tuân thủ pháp
luật và thận trọng trong thực thi công vụ.
• Không lợi dụng danh nghĩa, chức vụ,
quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân.

• Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân,
lắng nghe ý kiến của nhân dân để tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia bảo
vệ và phát triển rừng;
• Có tinh thần chí công vô tư, trung thực;
có thái độ niềm nở, lễ độ, khiêm tốn khi
tiếp xúc với nhân dân.

• Có năng lực tổng hợp, khái quát các
hoạt động liên quan đến nghiệp vụ
chuyên môn của ngành Kiểm lâm để đề
xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác bảo vệ rừng.
• Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa
học phục vụ công tác BVR và quản lý
lâm sản.

4. Tiêu chuẩn về năng lực.
• Chủ trì và triển khai có hiệu quả các hoạt
động nghiệp vụ BVR và quản lý lâm sản.
• Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ
quan hữu quan khác trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ BVR và quản lý lâm
sản.
• Thực hiện được việc hướng dẫn và kiểm
tra công tác nghiệp vụ kiểm lâm cho các
thành viên khác trong cơ quan.

5. Tiêu chuẩn về trình độ
• Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên
chuyên ngành Lâm nghiệp. Nếu tốt
nghiệp đại học chuyên ngành khác thì
phải được bổ sung kiến thức về quản lý
Lâm nghiệp do Bộ NN-PTNT quy định.
• Tốt nghiệp khoá đào tạo kiến thức quản
lý Nhà nước và nghiệp vụ ngạch kiểm
lâm viên chính.

• Thông thạo một trong năm ngoại ngữ
(Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) ở
trình độ B. Hoặc sử dụng thành thạo
một ngôn ngữ dân tộc thiểu số.
• Có thời gian giữ ngạch Kiểm lâm viên
tối thiểu là 9 năm. Có công trình hoặc
đề án liên quan đến công tác BVR và
quản lý lâm sản đã được cấp Bộ hoặc
cấp tỉnh công nhận và đưa vào sử
dụng có hiệu quả.
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

THẢO LUẬN
QUYỀN VÀ QUYỀN HẠN, THẨM QUYỀN?
QUYỀN HẠN, THẨM QUYỀN PHẢI XEM
XÉT GẮN LIỀN VỚI VIỆC THỰC THI
NHIỆM VỤ
HẠT KIỂM LÂM RỪNG ĐẶC DỤNG,
RỪNG PHÒNG HỘ (slide 21)

QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH
ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM

• 1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn có những nhiệm vụ và
quyền hạn sau đây:
• a) Chỉ đạo thống nhất về chuyên môn,
nghiệp vụ của kiểm lâm;
• …
• đ) Điều động lực lượng kiểm lâm
trong trường hợp cần thiết;

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
a) Quản lý tổ chức, chỉ đạo thống nhất về
chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra hoạt
động của lực lượng KL toàn quốc;
b) Quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy và phân bổ biên chế cho Cục
Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Cục
Kiểm lâm; hướng dẫn các địa phương
xác định biên chế kiểm lâm địa phương;

• 3. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương có những nhiệm vụ
và quyền hạn sau đây:
• a) Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của KL
trên địa bàn;
• b) Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của
KL với các cơ quan có liên quan trên địa
bàn;
• c) Quản lý công chức KL địa phương;
bảo đảm kinh phí hoạt động cho KL theo
quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn:
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
cấp tỉnh về tổ chức các hoạt động quản
lý, bảo vệ rừng; tổ chức việc phối hợp
hoạt động của Kiểm lâm với các cơ
quan nông nghiệp và phát triển nông
thôn có liên quan trên địa bàn.

• 5. Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh có những nhiệm vụ
và quyền hạn sau đây:
• a) Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của kiểm
lâm trên địa bàn;
• b) Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của
kiểm lâm với các cơ quan có liên quan
trên địa bàn.

Nhiệm vụ của KL địa bàn cấp xã
KL địa bàn cấp xã là công chức nhà
nước thuộc biên chế của Hạt KL huyện
phân công về công tác tại địa bàn cấp
xã có rừng, chịu sự quản lý, chỉ đạo
của Hạt trưởng Hạt KL, đồng thời chịu
sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp xã.

Cấp hiệu Kiểm lâm
1. Cấp hiệu các chức danh lãnh đạo
a) Cục trưởng Cục KL: 2 sao và cành lá
b) Phó cục trưởng Cục KL: 1 sao và cành lá
c) Chi cục trưởng CCKL tỉnh, Giám đốc KL
bảo vệ và PCCCR: 4 sao, 2 vạch vàng
d) Phó chi cục trưởng CCKL, Phó giám đốc
KL bảo vệ và PCCCR: 3 sao, 2 vạch vàng

đ) Hạt trưởng Hạt KL huyện, Hạt KL
RĐD, Hạt KL RPH: 2 sao, 2 vạch vàng
e) Phó Hạt trưởng Hạt KL huyện, Hạt KL
RĐD, Hạt KL RPH: 1 sao, 2 vạch vàng
g) Trưởng phòng Cục KL: 4 sao, 2 vạch
đỏ
h) Phó trưởng phòng Cục KL: 3 sao, 2
vạch đỏ

i) Trưởng phòng CCKL tỉnh, Đội trưởng
Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh và Trưởng
phòng Kiểm lâm bảo vệ và PCCCR: 2
sao, 2 vạch đỏ

k) Phó trưởng phòng CCKL tỉnh, Phó đội
trưởng Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh và
Phó trưởng phòng Kiểm lâm bảo vệ và
PCCCR: 1sao, 2 vạch đỏ

2. Cấp hiệu các chức danh chuyên môn
nghiệp vụ:
a) Kiểm lâm viên chính
• Hệ số lương từ 5,76 - 6,78: 2 sao, 2 vạch đỏ
• Hệ số lương từ 4,40 - 5,42: 1 sao, 2 vạch đỏ
b) Kiểm lâm viên
• Hệ số lương từ 3,99 đến 4,98 và Trạm
trưởng Trạm Kiểm lâm: 4 sao, 1 vạch đỏ
• Hệ số lương từ 2,34 đến 3,66 và Phó trạm
trưởng Trạm Kiểm lâm: 3 sao, 1 vạch đỏ

c) Kiểm lâm viên cao đẳng, Kiểm lâm viên
trung cấp: 2 sao, 1 vạch đỏ
d) Kiểm lâm viên sơ cấp: 1 sao, 1 vạch đỏ
đ) KLV khác và công chức KL dự bị, viên
chức dự bị: 1 vạch đỏ.

