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KẾ HOẠCH 

Bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Chỉ thị số 

1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống 

người thi hành công vụ; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy chữa cháy rừng;  

Thực hiện Phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 

giai đoạn 2018 - 2023 của UBND huyện Văn Quan; Kế hoạch số 27/KH-UBND 

ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về việc thực hiện Nghị 

quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 

64-CTr/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 193/KH-

UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng, theo dõi sâu bệnh hại rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất 

lâm nghiệp, nâng độ che phủ rừng đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.  

- Ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng, khai thác 

rừng trái phép, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã, sử dụng 

kinh doanh, chế biến, khai thác tài nguyên rừng trái pháp luật, làm giảm thiệt hại 

về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ phát triển 

rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đến mọi tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn huyện hiểu được về vai trò trách nhiệm tham gia bảo vệ, phát triển 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả. 

Xã hội hóa nghề rừng trong việc quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, 
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chữa cháy rừng, tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phát triển rừng một cách 

toàn diện, có hiệu quả trên phạm vi toàn huyện. 

Tuyên truyền, vận động các hộ dân sống trong, ven rừng tham gia bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt là trong các tháng mùa khô hanh. 

II. NỘI DUNG  

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật Lâm nghiệp; các văn 

bản có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng và PCCCR đến mọi 

tầng lớp Nhân dân và các chủ rừng. Kiểm tra đôn đốc hoạt động của Tổ, Đội bảo 

vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng các thôn bản, thực hiện tốt việc bảo vệ rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng của các thôn bản trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, 

vận động Nhân dân trồng rừng theo đúng tiến độ, kế hoạch đã xây dựng. 

- Thường xuyên kiểm tra, tuần rừng tại các vùng trọng điểm, vùng giáp ranh 

để kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi chặt phá, khai thác rừng trái phép, 

tổ chức, huy động lực lượng cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Kịp thời 

kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của huyện, 

xã; kiện toàn Tổ, Đội bảo vệ rừng của thôn, phố khi có thay đổi về nhân sự. 

- Xây mới, sửa chữa biển báo tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng ở các xã, thị trấn. 

- Duy trì thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, 

ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Kiểm tra giám 

sát việc khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản, nuôi nhốt động vật hoang dã 

trên địa bàn huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hạt Kiểm lâm huyện  

- Là cơ quan thường trực trong bảo vệ rừng và PCCCR của huyện, chủ động 

tham mưu cho UBND huyện, ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác BVPTR&PCCCR trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt Phương án quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng cấp huyện giai đoạn 2018 - 2023. Có trách nhiệm kiểm tra Phương 

án quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, các chủ 

rừng và các hộ gia đình; kiểm tra an toàn về PCCCR theo định kỳ hoặc đột xuất 

khi có nguy hiểm cháy rừng hoặc vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa 

cháy rừng khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt. 

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông 

tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: 

www.kiemlam.org.vn và Bản tin cảnh báo cháy rừng, của Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng và chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra nếu 

vượt tầm kiểm soát cần khẩn trương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để 

huy động các lực lượng, phương tiện trên địa bàn tổ chức chữa cháy rừng nhằm 
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hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản 

cho Nhân dân và người tham gia chữa cháy rừng. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức và cá 

nhân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; thường xuyên 

theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng; phát hiện, xử lý kịp thời mọi hành vi vi 

phạm pháp luật về lâm nghiệp theo luật định. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, 

giám sát tình hình khai thác gỗ của các hộ gia đình theo đúng quy định. 

- Vận động Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện đăng ký, trồng cây phân tán 

năm 2021, đăng ký số lượng, chủng loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, 

khí hậu của địa phương, tổ chức nghiệm thu 100% diện tích cây trồng phân tán 

trong năm 2021. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các chương 

trình, dự án phát triển rừng tại địa phương, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, bảo vệ 

cây trồng đúng quy trình kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng 

rừng, biết phát triển kinh tế dựa vào đồi rừng.  

- Thường xuyên cập nhật diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 

việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các khu rừng cho các đối tượng sử 

dụng dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng thuộc diện được chi trả dịch vụ 

môi trường rừng trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP giữa 3 

lực lượng Kiểm lâm, Công an, Ban Chỉ huy quân sự trong công tác giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa 

cháy rừng. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện  

- Tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm 

vụ phát triển rừng đã đề ra. Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm rà soát rừng phòng 

hộ, rừng nghèo kiệt, đất trống đồi núi trọc để xây dựng kế hoạch cải tạo, chuyển 

đổi rừng, bảo vệ phát triển đa dạng sinh học, phát triển kinh tế dựa vào đồi rừng. 

- Nghiên cứu, xây dựng các đề án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt và phát 

triển rừng sản xuất trên địa bàn. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng của huyện khi có thay đổi về nhân sự. 

- Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng triển khai thực 

hiện tốt các chính sách, dự án bảo vệ, phát triển rừng; chỉ đạo, thực hiện tốt việc 

trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng năm 2021 theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao.   

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng thực hiện tốt 

công tác quản lý đất rừng; kiểm tra, rà soát việc giao đất, giao rừng và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; theo dõi biến động về đất, diễn biến tài 

nguyên rừng. Tham mưu, giải quyết kịp thời và đúng pháp luật các vụ việc tranh 

chấp đất rừng, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến công 

tác quản lý, bảo vệ rừng.  
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm 

bảo phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy 

rừng của huyện.  

5. Ban Chỉ huy quân sự huyện   

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Ban Chỉ huy quân sự 

huyện. Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân xã, thị trấn tổ chức 

bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ địa phương, các chủ rừng 

ứng cứu các vụ cháy rừng vượt tầm kiểm soát của các xã, thị trấn. 

6. Công an huyện   

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Công an huyện. 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, huy 

động lực lượng Công an huyện, xã, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Điều tra, 

xác minh, đấu tranh ngăn chặn, xử lý giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về 

lâm nghiệp.  

7. Các cơ quan, ban, ngành  

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể triển 

khai thực hiện Kế hoạch này. 

8. UBND các xã, thị trấn  

- Xây dựng kế hoạch năm về bảo vệ, phát triển rừng, phòng chống chữa 

cháy rừng trên địa bàn. Chỉnh sửa, bổ sung Phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng 

cháy chữa cháy rừng phù hợp với các điều kiện, quy định mới ban hành; kiện toàn 

Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án bảo vệ phát triển rừng cấp xã khi có thay đổi về 

nhân sự. 

- Chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác trồng, 

chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 

Kế hoạch này; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác định kỳ hàng quý và 

đột xuất, báo cáo gửi về Hạt Kiểm lâm huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện./.                   

 

Nơi nhận:                                                                               
- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;                                                                      

- TT HU, TT HĐND huyện;                                                                                

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                       

- Các phòng: NN&PTNT, TC-KH, TN&MT;  

- Công an huyện, BCHQS huyện; 

- Hạt Kiểm lâm;                                                                                   

- UBND các xã, thị trấn;        

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 

                                           


