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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý  

bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện 

 

Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo 

quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; ý thức trách nhiệm của các chủ 

rừng và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã được nâng lên; sự phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Kiểm lâm và quần chúng Nhân 

dân được tăng cường; các vụ vi phạm về cơ bản đã được phát hiện và ngăn chặn 

kịp thời; số vụ vi phạm năm sau giảm so với năm trước; cháy rừng không xảy ra; 

độ che phủ rừng tiếp tục duy trì ở mức 89,1% (cao nhất toàn tỉnh). 

Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trên địa bàn huyện 

đã xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định về bảo vệ rừng tại 02 xã Na Mèo và 

Sơn Thủy; đặc biệt là các khu vực có rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ 

được giao cho các chủ rừng là Ban quản lý Rừng phòng hộ Quan Sơn, các Đồn 

Biên phòng, rừng cộng đồng và hộ gia đình. 

Để chủ động thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ 

rừng và PCCCR, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng, ngăn chặn các 

hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các 

phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng thực hiện hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục chủ động phổ biến, triển khai có hiệu quả Luật Lâm nghiệp 

năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; tổ chức thực hiện 

đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 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; thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp theo Điều 102 của Luật Lâm nghiệp; các nội dung chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 

về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 05/CT-

TTg, ngày 18/5/2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình 

trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 

23/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng 

nóng năm 2022; Công văn số 1187/UBND-NN ngày 16/2022 của UBND huyện 
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về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và các 

văn bản khác có liên quan trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. 

2. Đối với các phòng ban thuộc UBND huyện 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra 

việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; tham mưu, đề xuất UBND huyện xây dựng 

và triển khai thực hiện Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa 

bàn huyện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng theo quy định 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để xảy ra tình 

trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật; kiên quyết xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.  

- Kiểm tra phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ 

rừng nhà nước, các chủ rừng khác và các xã, thị trấn, tham gia giải quyết các vụ 

vi phạm pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp.  

- Tham mưu cho UBND huyện kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định các dự 

án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là các dự án chuyển 

mục đích sử dụng rừng tự nhiên; triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, 

chính sách ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ 

rừng, phát triển rừng và PCCCR; cải thiện đời sống, thu nhập người dân sinh 

sống bằng nghề rừng.  

2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tham mưu 

cho UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp 

thời những hành vi vi phạm quy định về lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, sử 

dụng đất lâm nghiệp sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái 

quy định tránh tình trạng lợi dụng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mục đích 

sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.  

- Phối hợp tham mưu thực hiện đẩy mạnh công tác giao rừng gắn với giao 

đất trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

2.3. Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể 

thao và du lịch huyện: 

Đẩy mạnh truyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng; phổ biến các văn bản pháp luật về lâm nghiệp, thông tin cảnh báo 

nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô trên hệ thống đài truyền thanh của huyện 

để Nhân dân biết thực hiện; kịp thời đưa thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin 

dự báo, cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền, vận động Nhân dân 

chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 

những điển hình tốt để nhân rộng.  

2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
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Phối hợp với Hạt Kiểm lâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức 

trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn 

thiên nhiên, PCCCR. 

2.5. Phòng Tài chính Kế hoạch: 

Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện 

Quan Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện; kiểm tra việc sử dụng kinh phí 

hàng năm.  

3. Hạt Kiểm lâm huyện 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình phát 

triển Lâm nghiệp bền vững huyện: Đôn đốc các thành viên BCĐ cấp huyện chủ 

động, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong kiểm tra, chỉ đạo và tham gia cùng với 

cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR trên địa bàn được giao phụ trách; 

củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng (tổ công tác giúp việc BCĐ huyện, Tổ 

đội quần chúng, thanh niên xung kích BVR, PCCCR...) tham gia BVR, PCCCR 

từ cấp huyện đến xã và bản nhằm thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch 

bảo vệ rừng; chỉ đạo các chủ rừng, các lực lượng liên quan, chính quyền cấp xã 

thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng 

cháy, chữa cháy rừng đã ký kết; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng 

và chính quyền địa phương tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các đối tượng 

mang cưa xăng vào rừng khai thác gỗ trái pháp luật, kiên quyết xử lý người vi 

phạm các quy định về quản lý cưa xăng theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng gỗ làm nhà của các hộ gia 

đình, các cơ sở KDCB gỗ, cơ sở nuôi nhốt ĐVHD, nhà hàng quán ăn có chế 

biến thực phẩm từ ĐVHD; nếu có phát sinh gỗ mới hoặc có vi phạm về quản lý 

lâm sản, quản lý bảo vệ ĐVHD đều phải được làm rõ nguồn gốc và xử lý. 

- Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng 

điểm; hướng dẫn, kiểm tra các chủ rừng xây dựng và triển khai thực hiện 

phương án về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; bố trí tổ chức lực lượng, phương 

tiện, trang thiết bị, các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình 

huống mới phát sinh.  

- Làm tốt công tác thông tin, dự báo, cảnh bảo cháy rừng, chế độ báo cáo, 

đảm bảo cập nhật chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo PCCCR trên địa 

bàn huyện; duy trì nghiêm chế độ trực PCCCR 24/24h trong thời gian cao điểm 

nắng nóng. Chỉ đạo Kiểm lâm viên địa bàn tham mưu cho chính quyền địa 

phương thực hiện quyết liệt các biện pháp PCCCR.  

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cập nhật thông tin, số liệu, diễn biến 

rừng; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin hiện đại, chuyên ngành 



4 

 

 

 

trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát hiện sớm mất rừng, cháy 

rừng và cảnh báo nguy cơ cháy rừng đảm bảo hiệu quả. 

4. Ban chỉ huy quân sự huyện 

Chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng, đồng thời huy 

động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết; chỉ đạo lực lượng dân 

quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương 

tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng vào thời điểm có nguy cơ cháy cao 

tại các vùng trọng điểm; sẵn sàng hỗ trợ địa phương, cơ sở chữa cháy rừng khi 

có cháy rừng xảy ra.  

5. Công an huyện 

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các lực lượng: Kiểm lâm, Công an, 

Quân sự, Biên phòng trong công tác BVR-PCCCR. Tăng cường phối hợp với 

chính quyền địa phương để kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các biện pháp 

bảo vệ rừng và PCCCR, chống buôn lậu lâm sản; sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện, chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa 

phương khẩn trương kiểm tra hiện trường, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra 

làm rõ nguyên nhân, đối tuợng các vụ phá rừng trái phép để xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn phối hợp tham gia thực hiện 

tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

6. Đối với các chủ rừng Nhà nước 

Thực hiện nghiêm trách nhiệm chủ rừng trên lâm phận được Nhà nước 

giao quản lý; chủ động về lực lượng, phương tiện và kinh phí cho công tác bảo 

vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra 

rừng, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và ngành chức năng kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn ngay những hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp 

trái pháp luật, không để lan rộng thành “điểm nóng”; thực hiện tốt công tác giao 

khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện và pháp luật về diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản 

lý. 

6.1 Các Đồn biên phòng CKQT Na Mèo, Đồn BP Tam Thanh, Đồn BP 

Mường Mìn: 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lâm sản, 

động vật hoang dã trái phép qua khu vực biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

kịp thời.  

- Duy trì thường xuyên công tác BVR, PCCCR gắn với bảo vệ chủ quyền an 

ninh biên giới; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ hỗ trợ và tham 

gia chữa cháy rừng trên địa bàn. 



5 

 

 

 

6.2 Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn: 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân 

dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR với những nội dung cụ thể, phù 

hợp, đưa công tác BV&PTR, PCCCR trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên.  

- Rà soát việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định, đúng 

đối tượng, kiên quyết thu hồi rừng khi người được giao khoán không có năng 

lực chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan lĩnh vực lâm nghiệp.  

7. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Củng cố, duy trì hoạt động của BCĐ Chương trình triển lâm nghiệp xã; 

Tổ BVR, PCCCR các bản tham gia BVR, PCCCR nhằm thực hiện hiệu quả các 

phương án, kế hoạch bảo vệ rừng. Định kỳ sơ kết, tổng kết và thực hiện nghiêm 

chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm về Ban chỉ đạo huyện. 

- Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; 

nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng, PCCCR gắn với việc thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng, chi trả 

dịch vụ môi trường rừng; vận động toàn dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, 

trồng rừng; đấu tranh, ngăn chặn và tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

lâm nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát thực hiện 

nghiêm quy định về BVR-PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa 

phương. Phát hiện, nêu gương điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo 

vệ rừng và PCCCR nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. 

- Tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ 

sở, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng; rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện theo đúng phương châm 

“4 tại chỗ”. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên phải 

phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan kể cả các ngày nghỉ, 

ngày lễ, tết để tiếp nhận thông tin báo cháy; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm 

soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; nghiêm 

cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong rừng, ven rừng; quản lý chặt chẽ các 

hoạt động canh tác nương rẫy, xử lý thực bì trồng rừng và các hoạt động khai 

thác Nứa, Vầu trong thời điểm khô hanh, nắng nóng. 

- Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi vi phạm 

quy định của pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán 

lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

không đúng quy định pháp luật; kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng” về 

phá rừng, khai thác rừng, mua, bán lâm sản trái pháp luật.  
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- Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh 

chế biến lâm sản, sử dụng gỗ, củi, nứa nan làm nguyên liệu sản xuất đồ gia 

dụng, làm chất đốt, làm đũa... trên địa bàn.  

- Thống kê số lượng cưa xăng do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang sử 

dụng, theo dõi quản lý chặt chẽ, cam kết không sử dụng cưa xăng vào khai thác 

gỗ, khai thác lâm sản trái phép, quản lý theo Hương ước và tập trung tại bản. 

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, 

xã hội huyện 

Tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành thực hiện 

tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát động thi đua, ký cam kết 

làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

này. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT; Hạt Kiểm lâm huyện theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện, BCH QS huyện, Hạt Kiểm lâm huyện;  

TTVH TT-TT&DL huyện; phòng NN&PTNT; phòng 

TN&MT; phòng GD và ĐT (để thực hiện); 

- Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị, xã hội 

(để thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (để thực hiện); 

- Các chủ rừng Nhà nước (để thực hiện); 

- Lưu: VT, NN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Lương Tiến Thành 
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