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BAN CHỈ HUY PCCCR  

HUYỆN PHONG THỔ 

HẠT KIỂM LÂM  

 

Số:         /KH - HKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác bảo vệ rừng,  

Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 

 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 358/KH-BCH ngày 14/12/2022 của Ban chỉ huy PCCCR 

huyện về kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022; 

Đoàn 1 - Hạt Kiểm lâm huyện (trưởng đoàn) xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn 

đốc công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 với các nội dung 

sau: 

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN   

1. Địa điểm kiểm tra:  

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy 

rừng mùa khô năm 2022- 2023 tại các xã gồm: Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy 

rừng Xã Mường So; Xã Nậm Xe; Xã Bản Lang; Xã Hoang Thèn; Xã Dào San. 

2. Thời gian kiểm tra:  

- Ngày 27/12/2022:  

+ Sáng làm việc tại xã Nậm Xe (bắt đầu từ 8h30’) 

+ Chiều làm việc tại xã Mường So (bắt đầu từ 14h30’) 

- Ngày 28/12/2022: 

+ Sáng làm việc tại xã Bản Lang (bắt đầu từ 8h30’) 

+ Chiều làm việc tại xã Hoang Thèn (bắt đầu từ 14h30’) 

- Ngày 29/12/2022: 

+ Sáng làm việc tại xã Dào San (bắt đầu từ 8h30’) 

3. Thành phần:  

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm  

+ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện - Trưởng đoàn 

+ Lãnh đạo Công an huyện – Thành viên 
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+ Lãnh đạo Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện – Thành viên 

+ Lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện – Thành viên (mời tham gia) 

+ Đ/c Phạm Văn Tuân – kiểm lâm viên (thư ký) 

- Thành phần của các xã được kiểm tra: 

+ Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã 

+ Tổ trưởng hoặc thành viên 1 - 2 tổ chuyên trách bảo vệ rừng thôn, bản (do 

xã bố trí)  

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

Thực hiện theo Kế hoạch số: 358/KH-BCH ngày 14/12/2022 của Ban chỉ huy 

PCCCR huyện về kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 

2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này các xã được kiểm tra bố trí thời gian, thành 

phần và chuẩn bị nội dung để làm việc (có đề cương báo cáo gửi kèm) 

2. Các cơ quan, đơn vị là thành viên trong đoàn kiểm tra cử cán bộ tham gia 

theo đúng thành phần, chủ động liên hệ với trưởng đoàn: Đ/c Lê Hồng Thanh – SĐT: 

0917678549 để chủ động về mặt thời gian (sử dụng xe của Hạt Kiểm lâm để phục 

vụ đưa đón đoàn)  

3. Kinh phí công tác phí của các thành viên tham gia các cơ quan, đơn vị tự 

thanh toán theo quy định hiện hành.  

 Trong quá trình thực hiện có thay đổi về mặt thời gian, địa điểm đề nghị 

các xã được kiểm tra thông báo cho đ/c Trưởng đoàn./. 

Nơi nhận: 

- Như Phần I; 

- Đ/c Trần Bảo Trung - CT UBND huyện (b/c); 

- Lưu. 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

 

HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM 

Lê Hồng Thanh 
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ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 

trong mùa khô 2022-2023 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Hiện trạng tài nguyên rừng trên địa bàn 

2. Diện tích, địa điểm rừng có nguy cơ cháy cao 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG, PCCCR 

MÙA KHÔ 2022-2023  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 

- Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng và 

PCCCR. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, nội quy và biện pháp 

PCCCR  

- Đánh giá nguy cơ cháy rừng và thảm cỏ trên địa bàn, chuẩn bị các Phương 

án, Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023  

- Xây dựng lịch trực và phân công trực PCCCR, tuần tra, canh gác trong thời 

gian cao điểm khô hanh, các dụng cụ trang thiết bị chữa cháy… 

- Tình hình cháy rừng và thảm cỏ 

2. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp trong năm 

2022  

3. Các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong năm 2022 

4. Công tác phối hợp giữa các lực lượng liên quan trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng, PCCCR 

5. Việc tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2022 

III. NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN 

1. Những hạn chế, tồn tại 

2. Nguyên nhân của hạn chế tồn tại 

VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 
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