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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2011 - 2020, với những nội dung chủ yếu sau:
1. Về mục tiêu:
a) Quản lý bảo vệ và phát triển có hiệu quả vốn rừng tự nhiên, rừng trồng hiện
có, chống suy thoái nguồn tài nguyên rừng; sử dụng và trồng hết diện tích đất chưa có
rừng có khả năng trồng rừng để nâng che phủ của rừng vào năm 2010 đạt trên 40%
(tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm là 51%), đến năm 2020 đạt trên 43% (tính cả
cây công nghiệp và cây lâu năm là 55%) so với diện tích tự nhiên toàn tỉnh;
b) Phấn đấu đến năm 2020, giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp đạt từ 10 15% giá trị gia tăng của ngành nông lâm thủy sản;
c) Thực hiện xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp để huy động ngày càng tăng sự
đóng góp của các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân vào việc bảo vệ môi
trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường, góp
phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao mức sống người dân vùng nông
thôn, miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ và chống lấn chiếm đất lâm
nghiệp trái phép.
2. Nhiệm vụ:
a) Quản lý bền vững và có hiệu quả 172.735 ha đất rừng sản xuất. Trong
đó, 75.134 ha đất có rừng trồng, bao gồm rừng nguyên liệu công nghiệp tập
trung, lâm sản ngoài gỗ…, 89.098 ha đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên và
8.504 ha đất chưa có rừng;
b) Quy hoạch hợp lý, quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống rừng phòng hộ
142.478 ha và rừng đặc dụng 31.065 ha;
c) Trồng rừng mới 4.364 ha đến năm 2015 và 3.627 ha cho giai đoạn sau.
Trồng lại rừng sau cải tạo rừng tự nhiên 24.798 ha. Trồng lại rừng sau khai thác rừng
trồng 21.146 ha;
d) Khoanh nuôi phục hồi 8.392 ha;
đ) Trồng cây phân tán: 3 triệu cây/năm;
e) Sản lượng gỗ rừng trồng 90.000 m3/năm;
g) Khai thác tận dụng rừng tự nhiên là rừng sản xuất trong diện tích được
phép cải tạo là 24.798 ha và các diện tích rừng được phép chuyển mục đích sử
dụng;
h) Khai thác rừng trồng 21.146 ha để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các
ngành công nghiệp chế biến lâm sản, bột giấy và xuất khẩu;

