
       ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN THANH LIÊM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:       /KH-UBND       Thanh Liêm, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH   

Bảo vệ rừng huyện Thanh Liêm năm 2021 

   
 

                

Căn cứ Luật Lâm Nghiệp năm 2017; 

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 các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1262/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 

2518/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch Nhà nước năm 2021; 

          Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-SNN-KL ngày 05/01/2021 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT Hà Nam về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam năm 2021. 

          UBND huyện Thanh Liêm xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ bảo vệ rừng năm 

2021; Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm Thanh Liêm và các phòng, ban 

chuyên môn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có đồi rừng, các chủ rừng chủ động tổ 

chức thực hiện những nội dung sau: 
 

TT Đơn vị 
Bảo vệ diện tích  

rừng tự nhiên phòng hộ (ha) 

Bảo vệ diện tích  

rừng sản xuất (ha) 

 

Ghi chú 

1 Xã Thanh Tân 89,15 13,45  

2 Xã Thanh Nghị  74,0 26,98  

3 Xã Thanh Hải                      40,2   5,03  

4 Xã Thanh Tâm  75,91  

5 Xã Liêm Cần  12,29  

6 Xã Liêm Sơn  87,18  

7 Thị trấn Tân Thanh                  108,27  

 Tổng 203,35                 329,11  

 

- Thành lập, kiện toàn và duy trì tổ bảo vệ rừng, Ban chỉ đạo BV&PTR bền 

vững cấp xã:  

Thành lập, kiện toàn và duy trì tổ bảo vệ rừng, thành lập Ban chỉ đạo 

BV&PTR bền vững cấp xã, Ban chỉ đạo BV&PTR bền vững tại thôn, xóm; xây 

dựng phương án PCCCR, kế hoạch PCCCR trong đó phân công, phân cấp nhiệm 

vụ tới từng thành viên; 

Tổ chức ký cam kết về bảo vệ rừng, PCCCR với các công ty khai thác 

khoáng sản, các hộ dân trong và giáp ranh các khu rừng. 

 Tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, xử lý các vụ vi phạm về lâm nghiệp theo 

thẩm quyền. 



- Công tác tuyên truyền: UBND xã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp 

luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và 

PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua các đài, báo của tỉnh và 

đài truyền thanh của huyện; in ấn các tờ rơi, băng rôn tuyên truyền BVR, tuyên 

truyền PCCCR; xây dựng và sửa chữa các biển báo, biển cấm ở nơi các cửa rừng;  

Tuyên truyền thông qua các văn bản của địa phương, các cuộc họp dân và 

trên hệ thống truyền thanh của xã, đặc biệt vào những thời điểm nắng nóng gió tây 

(từ tháng 5 đến tháng 7) và những tháng khô hanh (từ tháng 9 đến tháng 12). 

- Tập huấn nghiệp vụ về PCCCR: Căn cứ vào điều kiện thực tế UBND xã 

phối  hợp với Hạt Kiểm lâm Thanh Liêm, phòng Cảnh sát PCCC tổ chức mở các 

lớp tập huấn về PCCCR, kỹ năng sử dụng trang thiết bị chữa cháy rừng cho các 

thành viên trong lực lượng chữa cháy rừng của xã. 

- Chỉ đạo tổ bảo vệ rừng phối hợp Kiểm lâm địa bàn, Công an xã và lực 

lượng dân quân tự vệ: Làm tốt công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá, xâm lấn đất 

rừng; săn bắt, bẫy chim, thú… 

- Công tác trực dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng: Vào các tháng cao điểm 

về nắng nóng gió tây (tháng 5-7) và khô hanh (tháng 9-12) Ban chỉ đạo BV&PTR BV 

cấp xã theo dõi các thông tin về thời tiết (qua trang Web http://www.kiemlam.gov.vn) 

để thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Khi cấp độ cháy từ cấp 3 đến cấp 5 thì Ban 

chỉ đạo phải có kế hoạch tuần tra, canh gác lửa rừng 24/24 giờ trong ngày và chuẩn bị 

sẵn sàng lực lượng, công cụ, phương tiện kịp thời tham gia chữa cháy rừng ngay khi 

có cháy rừng xảy ra. 

- Điều tra, xác minh, khắc phục hậu quả sau cháy rừng: 

Sau khi chữa cháy rừng xong, Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thanh 

Liêm và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra 

cháy, lập hồ sơ ban đầu, truy tìm thủ phạm để xử lý theo pháp luật. 

Sau cháy rừng UBND xin ý kiến Hạt Kiểm lâm tham mưu giúp biện pháp 

phục hồi rừng hoặc trồng lại rừng trên diện tích bị thiệt hại. 

- Mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ: UBND xã tổ chức mua sắm các trang 

thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch bảo vệ rừng UBND huyện Thanh Liêm năm 2021. 

Yêu cầu các xã, thị trấn có đồi rừng, các phòng ban, đơn vị và bộ phận liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH                                                   
- UBND tỉnh;                                                                                                                

- TTHU-HĐND-UBND huyện;   

- Sở Nông nghiệp&PTNT;    

- Chi cục Kiểm lâm;   
- Lưu: PNN,HKL.                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                          Hoàng Mạnh Dũng                                                              

                                                                                             

 

 

 

http://www.kiemlam.gov.vn/
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