
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

Số:         /KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 Sầm Sơn, ngày       tháng     năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

 về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 

 
 

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn thành phố như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ phát triển rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

về bảo vệ, phát triển rừng cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp 

nhân dân. 

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; đưa nội dung công tác bảo vệ 

phát triển rừng, PCCCR trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các 

ngành và tầng lớp nhân dân, với vai trò nòng cốt là lực lượng Kiểm lâm, nhằm 

thực hiện thành công chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, 

PCCCR. 

- Đảm bảo an ninh rừng ổn định, bền vững; không để xảy ra các vụ việc vi 

phạm Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan, đặc biệt là khai thác 

rừng. 

2. Yêu cầu 

- Việc phối hợp giữa các ngành, đơn vị và UBND các xã, phường phải 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức và đảm bảo sự chỉ 

đạo thống nhất từ thành phố đến cơ sở, phát huy vai trò chủ động chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. 

- Nội dung, hình thức tuyên truyền ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nghe,  

dễ thực hiện để có thể thu hút, vận động được đông đảo tầng lớp nhân dân tham  
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gia thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR. 

- Tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật của nhân dân về trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR để các 

cấp, ngành, chủ rừng, cộng đồng dân cư tham gia tích cực vào công tác bảo vệ 

và phát triển rừng, PCCCR.  

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo 

vệ rừng, các quy định về PCCCR. 

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân đối với công tác bảo vệ 

rừng; quyền lợi và trách nhiệm của chủ rừng đối với công tác bảo vệ rừng, 

PCCCR. Trách nhiệm của hộ gia đình sinh sống trong và ven rừng đối với công 

tác PCCCR, bảo vệ rừng.  

- Tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực PCCCR; trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy rừng của 

mọi công dân. Vận động nhân dân đứng ra tố giác, phát giác các hành vi vi 

phạm về công tác bảo vệ rừng, PCCCR, tham gia phát dọn, làm giảm vật liệu 

cháy dưới tán rừng...  

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 

27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; hướng 

dẫn nhân dân thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR.  

- Tuyên truyền về tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác quản lý, 

bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR. 

2. Đối tƣợng tuyên truyền 

 Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh, thiếu 

niên; lực lượng dân quân tự vệ; nhân dân trên địa bàn thành phố. 

 3. Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua các hội nghị, tập huấn, văn bản hướng dẫn; thông qua hệ 

thống truyền thanh của thành phố, hệ thống loa phát thanh tại xã, phường,... 

- Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đến các hộ trồng rừng và 

những người dân sống trong phạm vi rừng, ven rừng, Ban quản lý các đền, chùa, 

nhà thờ…. để nhân dân hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc. 

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố. Giao phòng Kinh tế 

chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm ven biển và các đơn vị liên quan tổng hợp, 

trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, phê duyệt.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hạt Kiểm lâm ven biển 

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp với các ban, ngành; biên soạn tài liệu, nội 

dung tuyên truyền; phối hợp với UBND các xã, phường để chỉ đạo thực hiện 

công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố, các tổ chức chính 

trị - xã hội thực hiện công tác kiểm tra cơ sở theo định kỳ; phối hợp thực hiện 

việc sơ kết, tổng kết chương trình phối hợp, hàng tháng báo cáo kết quả về 

UBND thành phố và Chi cục Kiểm lâm tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

- Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn báo cáo cấp ủy, tham mưu cho UBND xã, 

phường chỉ đạo các thôn, khu phố, chủ rừng thành lập các tổ đội tuyên truyền ở 

thôn, khu phố; xây dựng quy chế hoạt động, trực tiếp xuống cộng đồng dân cư 

để tổ chức tuyên truyền bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.  

- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 2. Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tổ chức thực 

hiện tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong nhà trường về công tác 

bảo vệ rừng, PCCCR trong các buổi chào cờ thứ 2 hàng tuần, sinh hoạt lớp, sinh 

hoạt chi đoàn, chi đội; tổ chức các cuộc thi viết, vẽ tranh về bảo vệ rừng, 

PCCCR.  

- Phát động phong trào đoàn viên, đội viên tuyên truyền vận động người 

thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định trong bảo vệ rừng và 

PCCCR; nghiêm cấm sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, đặc biệt là vào những 

thời kỳ cao điểm hanh khô, nắng nóng. 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm ven biển xây dựng, cấp phát các tài liệu 

tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, PCCCR cho các trường học để thực hiện 

công tác tuyên truyền. 

3. Phòng Tƣ pháp 

- Chỉ đạo cán bộ Tư pháp các xã, phường phối hợp với Kiểm lâm địa bàn 

tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản 

lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản của UBND các xã, phường.  
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4. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm ven biển triển khai công tác tuyên truyền bảo 

vệ rừng, PCCCR tại các đền, chùa, khu du lịch tập trung, khu vui chơi giải trí; 

hướng dẫn nhân dân và du khách sử dụng lửa an toàn tại các khu di tích lịch sử, 

khu danh lam thắng cảnh và các khu vực có lễ hội diễn ra gần rừng. 

5. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của Luật Lâm nghiệp, các quy định khác có liên quan về PCCCR và 

bảo vệ, phát triển rừng. 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm ven Biển, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, các 

tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác 

tuyên truyền tại các xã, phường.  

- Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 

trên địa bàn thành phố của các đơn vị và UBND các xã, phường báo cáo UBND 

tỉnh và Sở Nông nghiệp và PNNT theo quy định. 

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

Xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin 

đại chúng để phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR trên địa 

bàn thành phố; nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác quản lý 

bảo vệ rừng và PCCCR. 

7. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Hạt 

Kiểm lâm ven biển và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công nhân viên, các thành viên, hội viên của tổ chức mình và các 

tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng 

- Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh làm sơ sài, mang tính hình thức. 

- Chỉ đạo các thôn, khu phố, chủ rừng phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, 

phường, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương thành lập các tổ đội tuyên 

truyền ở thôn, khu phố, có quy chế hoạt động để tổ chức việc tuyên truyền bảo 

vệ, phát triển rừng và PCCCR xuống cộng đồng dân cư. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý thông tin 

phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác Kiểm lâm; giữ vững mối 
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liên hệ mật thiết giữa nhân dân, chủ rừng với chính quyền địa phương và lực 

lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố  

Phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm ven biển thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng năm 2022 đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn 

thành phố.  

10. Thực hiện chế độ báo cáo 

Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường báo cáo kết quả 

thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, 

PCCCR năm 2022 hàng tháng về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) và Hạt 

Kiểm lâm ven biển để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và UBND tỉnh. 

 UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, 

phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 
- TTr. Thành ủy, HĐND TP (để b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP (để b/c) 

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, VP Thành ủy (để p/hợp); 

- UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (để p/hợp);            

- Hạt Kiểm lâm Ven Biển (th/hiện); 

- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa-TT, Tư pháp, GD-ĐT; 

- Các đơn vị: Trung tâm VH,TT,TT và DL, Công ty CP 

Xây dựng và Thương mại Đại Long; 

- UBND các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Lưu: VT, KT.(Hưng)                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Bích 
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