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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai nhiệm vụ
Bảo vệ và phát triển rừng,
phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng;
- Ban quản lý KBTTN Kẻ Gỗ;
- Các phòng, ngành: TN&MT, NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm, Công
an huyện, BCH Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Trung đoàn 841;
Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT huyện.
Thực hiện Văn bản số 70/UBND-NL5 ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh, Văn
bản số 48/SNN-KL ngày 08/01/2021 của Sở NN&PTNT về việc tăng cường công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021; Văn bản số 8548/UBND-NL5 ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc
tập trung tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày
01/4/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 09/4/2020 của
UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của
HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm
nghiệp trên địa bàn huyện; Văn bản số 02/BCĐ ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo
Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh về việc chủ động triển
khai nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 (có các Văn bản kèm theo).
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn có rừng; Ban quản lý KBTTN Kẻ Gỗ
và các phòng, ngành nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu, phối
hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo đúng
tinh thần chỉ đạo của tỉnh và huyện tại các Văn bản nêu trên. Trong đó tập trung
triển khai thực hiện nhiệm vụ về Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm
2021 với các nội dung sau:
1. UBND các xã, thị trấn có rừng
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BVR-PCCCR tại địa
phương; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực
hiện để các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn biết, thực hiện đúng quy định;
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp
bền vững, gắn với phân công nhiệm vụ chỉ đạo địa bàn cụ thể cho các thành viên;
thành lập các Tổ, đội xung kích BVR-PCCCR cấp xã với lực lượng nòng cốt là dân
quân tự vệ, công an xã…;
- Xây dựng Phương án huy động lực lượng, phương tiện; chỉ đạo và chỉ huy
chữa cháy khi xảy ra cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (quy định tại Điều
11 - Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ NN&PTNT Quy
định về phòng cháy và chữa cháy rừng);
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- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chủ tịch UBND cấp xã trong tổ
chức thực hiện Phương án BVR-PCCCR đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan
trên địa bàn (quy định tại điều 50-Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chỉnh phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp);
- Xây dựng Quy chế phối hợp ở cấp xã giữa các lực lượng Dân quân tự vệ,
Công an, Kiểm lâm… trong công tác BVR-PCCCR (quy định tại Nghị định số
133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ);
- Kiểm tra, rà soát, thống kê các công trình, trang thiết bị (Bảng tường, dao
rựa, biển báo cấm lữa…) và đề xuất kế hoạch xây dựng, mua sắm, tu sữa, làm mới
để thực hiện tốt công tác BVR-PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ…;
- Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng xây dựng kế hoạch và thực hiện việc
giảm vật liệu cháy rừng để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng, giảm thiểu đến mức
thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra cháy rừng; tổ chức ký cam kết BVR-PCCCR đối với
các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và gần rừng;
- Rà soát, thống kê diện tích đất, rừng đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư (theo Nghị định 02/CP, Đề án 3952 của UBND tỉnh,…) và diện
tích chưa giao, chưa cho thuê hiện đang do UBND xã quản lý, sử dụng để xây dựng
phương án BVR-PCCCR năm 2021. Nếu đã xây dựng phương án năm 2020 đến nay
không có thay đổi về quy mô diện tích, biện pháp BVR-PCCCR thì tiếp tục triển
khai thực hiện; nếu có thay đổi thì phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Cụ thể:
+ Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư lập phương án BVRPCCCR theo mẫu số 01 (có đính kèm, do Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn);
+ UBND cấp xã đang quản lý, sử dụng đối với diện tích chưa giao, chưa cho
thuê lập phương án BVR-PCCCR theo mẫu số 03 (có đính kèm).
* Thực hiện các chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ trong lĩnh vực Lâm
nghiệp theo đúng quy định; đồng thời hoàn thành các nội dung trên gửi cơ quan
thường trực Ban Chỉ đạo huyện (Hạt Kiểm lâm) trước ngày 30/4/2021 để theo dõi,
phối hợp thực hiện.
2. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
- Thực hiện có hiệu quả trách nhiệm bảo vệ rừng trên lâm phần được giao
quản lý; Xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và có biện pháp để thực hiện
tốt công tác BVR-PCCCR theo đúng quy định của pháp luật;
- Kiện toàn và quản lý hoạt động các Ban Chỉ đạo, tổ, đội BVR-PCCCR;
đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện khác để thực hiện có
hiệu quả công tác BVR-PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ; củng cố, kiện toàn
các trạm BVR đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả;
- Năm 2020 đã xây dựng phương án, nay nếu có thay đổi các biện pháp
BVR-PCCCR phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, xin ý kiến
góp ý (Hạt Kiểm lâm, Công an huyện) và phê duyệt lại;
- Xây dựng Phương án huy động lực lượng, phương tiện; chỉ đạo và chỉ huy
chữa cháy khi xảy ra cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; Xây dựng Kế hoạch
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kiểm tra an toàn BVR-PCCCR (quy định tại Điều 11-Thông tư số 25/2019/TTBNNPTNT, Điều 50-Nghị định 156/2018/NĐ-CP);
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể và thực hiện việc giảm vật liệu cháy rừng để
phòng ngừa nguy cơ cháy rừng (quy định tại Khoản 1, Điều 7 - Thông tư
25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ NN&PTNT Quy định về phòng
cháy và chữa cháy rừng);
- Rà soát, xây dựng sơ đồ, bản đồ (bản cứng tỷ lệ 1/10.000) các khu rừng
trọng điểm về PCCCR để phục vụ cho công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng
khi có cháy rừng xảy ra, trong đó thể hiện rõ hiện trạng rừng, hệ thống các công
trình PCCCR (đường băng cản lữa, biển tường, biển báo, hồ chứa nước, chòi
canh, Trạm BVR…); đồng thời đẩy mạnh, phổ biến các ứng dụng khoa học kỹ
thuật trong công tác PCCCR, điều tra, phục hồi rừng (ảnh vệ tinh, điện thoại cá
nhân có tích hợp bản đồ BVR-PCCCR…);
- Thực hiện các chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ trong lĩnh vực Lâm
nghiệp theo đúng quy định; đồng thời hoàn thành các nội dung trên gửi cơ quan
thường trực Ban Chỉ đạo huyện (Hạt Kiểm lâm) trước ngày 30/4/2021 để theo dõi,
phối hợp thực hiện;
- Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững trình các cấp xem xét, phê
duyệt và tổ chức thực hiện đúng quy định.
* Phê duyệt phương án và tổng kết, triển khai công tác BVR-PCCCR:
a) Phê duyệt phương án BVR-PCCCR:
- Phương án BVR-PCCCR của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư sau khi hoàn thành được lập thành 03 bản, trong đó: 01 bản chủ rừng lưu để
tổ chức thực hiện; 01 bản gửi Trưởng thôn; 01 bản gửi đến Kiểm lâm địa bàn để
tổng hợp, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện (Kiểm lâm địa bàn tổng hợp
danh sách Phương án BVR-PCCCR của các chủ hộ có xác nhận của UBND xã gửi
Hạt Kiểm lâm trước ngày 20/3/2021 để tổng hợp, báo cáo);
- Phương án BVR-PCCCR của đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã (nếu có điều
chỉnh, bổ sung) gửi Hạt Kiểm lâm và Công an huyện trước ngày 20/3/2021 để
kiểm tra, tham gia ý kiến bằng văn bản theo quy định. Sau khi có ý kiến bằng văn
bản, đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã bổ sung, hoàn chỉnh và phê duyệt phương án
để tổ chức thực hiện; phương án đã phê duyệt được lập thành 03 bản (01 bản chủ
rừng, UBND xã lưu để tổ chức thực hiện; 01 bản gửi Hạt Kiểm lâm, 01 bản gửi
Công an huyện để theo dõi và phối hợp thực hiện).
b) Tổng kết, triển khai công tác BVR-PCCCR:
Sau khi hoàn thành các nội dung trên. UBND các xã, thị trấn có rừng và đơn
vị chủ rừng tổ chức họp tổng kết, đánh giá công tác BVR-PCCCR năm 2020, triển
khai kế hoạch năm 2021 trước ngày 30/4/2021 theo đúng quy định.
3. Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Phòng NN&PTNT
- Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện
Phương án BVR-PCCCR của đơn vị chủ rừng và các xã, thị trấn đảm bảo có hiệu
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quả; kiểm tra an toàn PCCCR định kỳ và đột xuất theo quy định tại Điều 50, Nghị
định 156/2018/NĐ-CP;
- Hạt Kiểm lâm chủ trì tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác BVR-PCCCR năm 2020, xây dựng kế hoạch cấp huyện về BVR-PCCCR
năm 2021 hoàn thành trước 30/3/2021 để triển khai thực hiện có hiệu quả; phối
hợp cùng Phòng NN&PTNT theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện theo
quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ngành, cơ quan chức năng,
chính quyền địa phương và chủ rừng tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số
3876/KH-BCĐ ngày 14/12/2020 của Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện các nhiệm
vụ Bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và quản lý lâm sản trên địa bàn.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ngành, cơ quan chức năng tham mưu xử
lý các vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường; rà soát
quỹ đất, rừng chưa giao, chưa cho thuê hiện đang do UBND cấp xã quản lý để xây
dựng kế hoạch và giao cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng có hiệu quả,
đúng quy định; hướng dẫn, chỉ đạo, xử lý các tồn tại, hạn chế về tranh chấp, lấn
chiếm đất rừng trên địa bàn nhất là các vụ việc thuộc dự án của Công ty Cổ phần
chăn nuôi Bình Hà.
5. BCH Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Trung đoàn 841
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Quy chế phối hợp giữa các lực lượng
(Hạt Kiểm lâm, Công an huyện…) để thực hiện có hiệu quả về công tác quản lý, bảo
vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn.
6. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm VH-TT huyện
- Phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm và các ngành liên quan thực hiện tốt công tác
tuyên truyền sâu rộng pháp luật về Lâm nghiệp trong mọi tầng lớp nhân dân; xây
dựng, đưa tin các phóng sự về công tác BVR-PCCCR trên địa bàn;
- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc tuyên truyền, tăng
cường thời lượng phát thanh, đưa tin cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng trên hệ thống
truyền thanh cơ sở để mọi người dân, tổ chức, cá nhân biết và cảnh giác, phòng ngừa.
Với các nội dung trên, yêu cầu UBND các xã, thị trấn có rừng, Ban quản lý
KBTTN Kẻ Gỗ và các phòng, ngành thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KL.

Lê Ngọc Hà
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