
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NC 
“về tiếp tục thực hiện 

nghiêm công tác QLBVR, 

PCCCR” 

Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

   Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, 

- UBND xã, thị trấn. 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, các 

chủ rừng triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác công 

tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.  Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện nếu để xẩy ra các vụ vi phạm trên địa bàn quản lý. 

2. Thủ trưởng các đơn vị: Hạt kiểm lâm, Phòng NN&PTNT, UBND các 

xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Ban Quản lý RPH, các cơ quan, 

đơn vị liên quan, các chủ rừng xây dựng lịch trực lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý 

bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24h đến hết mùa khô năm 2023; hoàn 

thành gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội 

vụ, Phòng NN&PTNT) trước 15h00 ngày 24/3/2023.  

Giao Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện trực của các đơn 

vị, thường xuyên báo cáo UBND huyện biết chỉ đạo 

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, 02 PCT UBND huyện;  

- LĐ VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu VT.                        

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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