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1 Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững
Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công

nghệ
7 Đạt

Sáng kiến này đã được UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 11/3/2022.

Sáng kiến này đã đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 theo Quyết

định số 1167/QĐ-LHHVN ngày 30/12/2021.

Sáng kiến này đã được ứng dụng để xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững của Ban

Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết giai đoạn 2021 - 2030 và Phương án quản lý rừng bền

vững của Ban Quản lý rừng phòng Lộc Ninh giai đoạn 2021 - 2030. Cả hai phương án này

đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 3442/UBND ngày

31/12/2020 và Quyết định số 3441/UBND ngày 31/12/2020. Sáng kiến này cũng đã được

tác giả gửi cho 3 đơn vị ngoài phạm vi tỉnh Bình Phước (gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên

văn hoá Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; Viện Sinh thái rừng và môi trường thuộc Trường Đại

học Lâm nghiệp Hà Nội; Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Trường Thành, tỉnh Đắk Lắk),

tham khảo và có ý kiến nhận xét đem lại hiệu quả thiết thực trong việc hỗ trợ lập phương

án quản lý rừng bền vững.

Do đó, sáng kiến này có khả năng áp dụng rộng rãi cho các địa phương trong cả nước có

nhu cầu ứng dụng phần mềm trong lập phương án quản lý rừng bền vững, phù hợp với

quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND: "Có khả năng

áp dụng rộng rãi cho nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác trên phạm vi toàn quốc".

Phụ lục II

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN TRÊN TOÀN QUỐC

(Kèm theo Biên bản số 08/BB-HĐSKBP ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước)                                                                                                                                                                                   
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