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Số:        /CT-UBND Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 2023 
 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy  

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, 

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

rừng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã được nâng lên; các chỉ tiêu trong lĩnh 

vực lâm nghiệp năm 2022 đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình 

trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra, một số địa 

bàn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng…Bên cạnh đó, hiện nay thời tiết 

nắng nóng, khô hanh đã và đang xảy ra, đây cũng là thời kỳ người dân trên địa 

bàn tiến hành các hoạt động sản xuất nương rẫy, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. 

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; chủ động ứng phó với các nguy cơ cháy rừng, nhằm hạn chế 

thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, bảo vệ 

tài nguyên rừng và giữ vững môi trường sinh thái, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, Ban Chỉ 

đạo huyện liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trọng tâm 

là Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 02/5/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện 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 trên địa 

bàn tỉnh, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển 

lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh; Thông báo số 5313/TB-VP ngày 15/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về 

kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; Chỉ thị 

số 07/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 10-NQ/ĐH ngày 05/8/2020 của Đại 

Hội Đại biểu lần thứ XIX đảng bộ huyện Kon Rẫy, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị 

số 05-CT/HU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về việc 

tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn huyện... đồng 

thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:   
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1. Về công tác quản lý, bảo vệ rừng 

1.1 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 

huyện, các tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị 

chủ rừng trên địa bàn huyện theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham 

gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi phạm; xây dựng Kế hoạch cụ 

thể để tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra, thiết thực và có hiệu quả, công 

tác tuyên truyền phải xây dựng tài liệu và thực hiện phù hợp với từng đối tượng 

được tuyên truyền. Chú trọng việc phát hiện, nêu gương, nhân rộng điển hình 

trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng. Biểu dương kịp thời các tổ 

chức, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. 

- Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên, liên 

tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy vai trò của 

người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng chịu trách nhiệm chính đối với 

các vụ vi phạm thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý hoặc để xảy ra việc cấp 

dưới vi phạm các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp tại địa bàn quản lý. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ của lực lượng làm nhiệm 

vụ quản lý bảo vệ rừng; quán triệt, nghiêm túc tổ chức xem xét kiểm điểm trách 

nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân khi để xảy ra các vụ phá rừng, cháy rừng, 

mất rừng trên địa bàn quản lý; đặc biệt là việc buông lỏng, thiếu trách nhiệm 

trong công tác quản lý và tiếp tay cho các đối tượng phá rừng trái pháp luật.  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp 

nhận nắm bắt và xử lý thông tin về tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp; bảo đảm 

lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng phối hợp ứng phó, xử lý các tình huống cấp 

bách trong bảo vệ rừng. Yêu cầu các đơn vị chủ rừng cần hết sức chủ động trong 

công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đóng chân 

trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, triệt phá các tụ điểm phá rừng, khai 

thác rừng trái pháp luật. Khẩn trương điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi 

phạm, sớm đưa ra xét xử đối với các vụ án đến mức phải khởi tố hình sự, gắn 

với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính 

răn đe, giáo dục.  
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- Rà soát, xử lý dứt điểm các loại phương tiện dùng để khai thác, vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn, nhất là phương tiện độ chế. 

- Bố trí lực lượng theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh 

lâm sản trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

trường hợp tàng trữ, mua bán, tiêu thụ lâm sản không rõ nguồn gốc, gỗ khai thác 

trái phép theo quy định. 

- Tăng cường quản lý về hộ tịch, hộ khẩu; theo dõi, quản lý chặt chẽ các 

đối tượng tạm trú, tạm vắng, dân di cư tự do sống gần rừng và các đối tượng có 

khả năng xâm hại đến tài nguyên rừng. Quản lý chặt chẽ người và phương tiện 

ra vào các khu vực có rừng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc ra vào rừng 

để thực hiện các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

- Quan tâm, động viên đối với lực lượng bảo vệ rừng, cán bộ, chiến sỹ và 

chăm lo đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần cho các lực lượng xa nhà 

phải ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại hiện 

trường, các chốt, trạm... vào các dịp nghỉ Lễ, Tết trong năm.  

1.2 Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ 

trưởng các đơn vị chủ rừng 

- Xác định, khoanh vùng các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra vi 

phạm; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, bổ sung duy trì hoạt động các chốt, trạm bảo 

vệ rừng tại các vị trí, khu vực trọng điểm, tuyến giao thông. Tập trung lực lượng 

đủ mạnh tổ chức đồng loạt mở các đợt cao điểm tuần tra, truy quét (đặc biệt 

trong các dịp nghỉ Lễ, Tết) nhằm chủ động, kịp thời trong phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý các vụ vi phạm, không để tình trạng vi phạm diễn biến phức tạp, kéo dài, 

trở thành điểm nóng. Sau mỗi đợt ra quân, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND 

huyện biết, theo dõi, chỉ đạo. 

- Phối hợp, tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án (kể 

cả các dự án bắt đầu cho chủ trương khảo sát) có chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng, giao rừng, cho thuê rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng 

tự nhiên sang mục đích khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm và kiên quyết đình chỉ, thu hồi đối với các dự án có sai 

phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Không để xảy ra 

tình trạng lợi dụng việc thực hiện các dự án để vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

1.3 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện 

và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác 

bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong các trường học nhằm nâng cao 
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nhận thức của cán bộ, viên chức và học sinh đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng. 

2. Về công tác trồng rừng, trồng cây phân tán 

2.1 UBND các xã, thị trấn, các đơn vị Chủ rừng trên địa bàn huyện 

- Căn cứ chỉ tiêu trồng rừng, trồng cây phân tán đã được phân bổ năm 

2023, khẩn trương xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các công việc cần thiết để triển khai trồng rừng, trồng 

cây phân tán theo quy định. Trong đó lưu ý: Lựa chọn loại cây trồng phù hợp và 

đảm bảo chất lượng; phê duyệt các dự án trồng rừng đảm bảo thời gian theo quy 

định để không bị động trong việc trồng rừng; thực hiện tốt công tác vận động, 

tuyên truyền về vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi tham gia trồng 

rừng; chăm sóc tốt diện tích rừng trồng và cây phân tán sau khi trồng và chuẩn 

bị cây để trồng dặm đối với các diện tích rừng trồng chưa đạt yêu cầu... 

- Tổ chức nghiệm thu kết quả trồng rừng năm 2022; đồng thời thực hiện 

rà soát lại diện tích rừng trồng chưa đạt yêu cầu trên địa bàn trong thời gian qua, 

chuẩn bị cây trồng dặm trồng lại rừng đảm bảo mật độ, chất lượng, thời vụ theo 

quy định. Không sử dụng ngân sách để thực hiện việc trồng dặm, trồng lại rừng. 

Tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc rừng trồng năm 2021, 2022 đúng quy trình 

và thời gian quy định để đảm thành rừng. 

- Thành lập các Tổ công tác hỗ trợ trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa 

bàn (cấp xã, thôn) để kịp thời theo dõi, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, 

chăm sóc rừng, xử lý thực bì, phòng chống sâu bệnh, đảm bảo rừng trồng đạt tỷ 

lệ sống cao và mục tiêu ‟trồng cây nào sống cây ấy, trồng diện tích nào thành 

rừng diện tích ấy”. 

- Huy động các lực lượng thanh niên, phụ nữ, nông dân, dân quân xã, chủ 

rừng đóng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân trồng rừng. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả 

nghiệm thu trồng rừng năm 2022 và công tác trồng rừng năm 2023 theo chỉ tiêu, 

kế hoạch giao. 

2.2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện: 

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, nghiệm thu rừng trồng 

năm 2022 theo quy định; theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển cây trồng 

nhằm phát hiện sớm tình trạng sâu bệnh hại và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng và chăm sóc rừng cho 

lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, đảm bảo 
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yêu cầu từng cán bộ phải nắm rõ quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, xử lý 

sâu bệnh hại để hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân. 

3. Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng 

3.1 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Thủ 

trưởng các đơn vị chủ rừng, các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp: 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực 

lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định; tăng cường tuần tra, kiểm 

tra tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện và xử lý đám 

cháy ngay từ ban đầu; trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của cơ 

sở, báo cáo về Tổ giúp việc Tổ công tác liên ngành huyện (Hạt Kiểm lâm) để 

tham mưu cấp có thẩm quyền huy động lực lượng ứng cứu kịp thời. 

- Khẩn trương đôn đốc việc phát, thu gom vật liệu cháy, bổ sung biển báo 

cấm lửa, biển báo cấm chặt phá, cấm chăn thả gia súc, cấm các hoạt động sản 

xuất nương rẫy (đặc biệt chú trọng tại các khu vực rừng trồng đang trong thời 

kỳ chăm sóc; các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng). 

- Thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và 

trực phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng đảm bảo theo quy 

định, nhất là đối với các vùng có nguy cơ cháy rừng cao. 

3.2 Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện kịp thời cung cấp thông tin về 

thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến người dân và các cơ quan liên 

quan để phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng và phòng chống thiên tai. 

3.3 Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện chỉ đạo các lực 

lượng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, chủ rừng chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu, chữa cháy... đối với các vụ cháy 

rừng trên địa bàn huyện. 

3.4 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối 

hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện 

xem xét, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng theo đúng quy định hiện hành. 

4. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện 

pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn 

quản lý.   

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện: Chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức thành viên phối hợp với các 

cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của 
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Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên 

địa bàn huyện. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện, Trang Thông tin điện tử huyện tăng cường đưa tin, phát 

sóng các nội dung tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đặc 

biệt là các mô hình trồng rừng có hiệu quả đến toàn thể Nhân dân; phản ánh kịp 

thời, liên tục về kết quả xét xử các vụ án trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn 

nhằm tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Thông báo kịp thời các cấp dự báo cháy rừng trên từng địa phương để chủ động 

phòng, chống cháy rừng. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm Chỉ thị này./. 

Nơi nhận:                                                                       
- TT. Huyện ủy (b/c);                                                                                             

- TT. HĐND huyện (b/c);                                                        

- Chủ tịch, 02 PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể; 

- Thành viên BCĐ CT QLBV&PTR huyện; 

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h);                                                             
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

    Võ Văn Lương 
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