
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHONG THỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NN 
V/v tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và PCCCR trước, trong 

và sau tết Nguyên đán năm 2023 

trên địa bàn huyện Phong Thổ 

  

 

Phong Thổ, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

                   Kính gửi: - Công an huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  

Căn cứ Công văn số 53/SNN-KL ngày 10/01/2023 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2023. Để 

chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng (PCCCR) trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập 

trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 13-

CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, 

Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật và văn bản chỉ đạo của UBND 

huyện, tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

2. Tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp 

của Hạt kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn theo quy định của Luật Lâm nghiệp;  

3. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa các lực lượng Kiểm Lâm, 

Công an, Quân sự trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đảm bảo lực 

lượng sẵn sàng phối hợp ứng phó xử lý các tình huống cấp bách trong công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

4. Các đơn vị chủ rừng 

- Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ, Chủ tịch UBND cấp xã và các đơn 

vị chủ rừng khác tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các điểm có 

nguy cơ xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác vận chuyển, tàng trữ trái phép tại 

lâm phần quản lý; đồng thời tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức 

trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và 
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PCCCR; chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy 

rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm, các 

cơ quan chức năng và tổ chức đoàn thể thường xuyên tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng các quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và 

PCCCr để nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư sống gần rừng, tích cực 

tham gia bảo vệ rừng; kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, cộng đồng nhận khoán quản 

lý, bảo vệ rừng thực hiện tốt nghĩa vụ, cam kết bảo vệ rừng.  

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án quản lý, bảo vệ rừng, 

phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô theo quy định của pháp luật; 

bố trí lực lượng phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, 

vận chuyển lâm sản trái pháp luật. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Tăng cường 

công tác tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật trong công tác quản 

lý, bảo vệ rừng và PCCCr đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn 

huyện biết để thực hiện. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân 

dân về các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

PCCCR  trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2023. 

Căn cứ nội dung Công văn, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện: U1; 
- Lưu VT, V2, C3, NN. 
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