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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phong Thổ, 

giai đoạn 2021-2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi,bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

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

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 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 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC);  

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy 

định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  

Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện 

Phong Thổ về Thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phong 

Thổ giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phong 

Thổ, giai đoạn 2021 – 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy) cụ thể như sau:  

1. Trưởng ban: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện. 

2. Các Phó Trưởng ban 

- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện - Phó ban thường trực; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT - Phó ban;  

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó ban; 

 



3. Các Thành viên 

- Trưởng Công an huyện;  

- Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện; 

- Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện;  

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;  

- Trưởng phòng Tư pháp huyện;  

- Giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện; 

- Chủ tịch UBND 17 xã, thị trấn. 

4. Mời đại diện lãnh đạo tham gia  

- Hội Nông dân huyện; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện;  

- Đồn biên phòng Huổi Luông 

- Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng 

- Đồn biên phòng Sin Suối Hồ 

- Đồn biên phòng Dào San 

- Đồn biên phòng Vàng Ma Chải 

- Đồn biên phòng Sì Lở Lầu 

- Đoàn Kinh tế quốc phòng 356 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy  

1. Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng trên địa bàn huyện theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Lâm nghiệp; Thông 

tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định về phòng cháy và chữa cháy rừng; đồng thời giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ 

đạo, giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 

hàng năm.  

2. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã 

và các chủ rừng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án, kế hoạch bảo 

vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm trên địa bàn phù hợp với tình 

hình thực tế tại cơ sở. 



3. Huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo giải quyết hậu quả do cháy rừng gây ra.  

4. Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành Luật 

Lâm nghiệp, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm 

nghiệp. 

5. Ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên Ban Chỉ huy.  

Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy huyện 

1. Trưởng Ban Chỉ huy ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên của Ban Chỉ huy.  

2. Trưởng Ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng 

ban thường trực sử dụng con dấu của Hạt Kiểm lâm huyện.  

3. Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của 

Ban Chỉ huy được bố trí từ chi phí quản lý các chương trình dự án theo quy định 

và nguồn kinh phí ngân sách cấp theo kế hoạch hàng năm.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 2304/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên Ban Chỉ huy tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Ban Chỉ huy tỉnh; 

- Sở NN & PTNT; 

- Thường trực Huyện uỷ ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện ; 

- Lưu: VT, KL.   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trần Bảo Trung 

 


		2022-11-24T18:43:12+0700


		2022-11-25T16:51:13+0700


		2022-11-25T16:51:13+0700


		2022-11-25T16:51:13+0700




