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Kính gửi: Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm. 

Xét Văn bản số 912/KL ngày 26/11/2020 của Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm về 

việc xây dựng và triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa 

khô 2020 – 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lâm (lần 3).  

Chi cục Kiểm lâm có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh 

nghiệp, các đơn vị chủ rừng khác chưa xây dựng phương án khẩn trương xây dựng 

phương án PCCCR mùa khô 2020 – 2021 theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tại Văn bản số 1470/SNN-KL ngày 25/9/2020.  

Trường hợp các doanh nghiệp, các đơn vị chủ rừng khác vẫn cố tình không 

chấp hành, không xây dựng và thực hiện đúng phương án PCCCR thì kiên quyết 

xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định 

số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

2. Giao Đội KLCĐ và PCCCR số 2 chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm 

Bảo Lâm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai thực hiện 

phương án PCCCR mùa khô 2020 – 2021 của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn 

huyện Bảo Lâm và các địa bàn khác được giao phụ trách để kịp thời chấn chỉnh, xử 

lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật.  

3. Giao Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên của các đơn vị; kịp thời tham mưu cho 

lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý những đơn vị không thực 

hiện tốt công tác PCCCR và những vấn đề phát sinh nếu có.  

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Đội KLCĐ và PCCCR số 1, 2; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, TP; 

- UBND huyện Bảo Lâm; 

- Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, KL(QLR).                                                                            

                         CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

                             Nguyễn Khang Thiên 
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