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Số:      /QĐ-UBND Quyết Tiến, ngày 05 tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2012 của 

Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 

Căn cứ Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế về Hệ thống chỉ huy điều hành và 

cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Kiểm lâm địa phụ trách địa bàn:  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 03 tổ chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng gồm các thành 

viên sau: 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng: 

- Tuyên truyền vận động Nhân dân trong tổ thực hiện các quy định về bảo vệ  

rừng & PCCCR rừng trên địa bàn; 

         - Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện quy ước bảo vệ rừng của 

Nhân dân trong tổ; 

         - Xây dựng kế hoạch và đăng ký về thời gian đốt nương, tiến hành ký cam kết 

với từng hộ gia đình đảm bảo an toàn khi đốt nương;  

        - Tổ chức lực lượng hướng dâñ và canh gác khi Nhân dân đốt nương; tuần tra 

báo cháy rừng 24/24h trong thời gian cao điểm; 



        - Trực tiếp chữa cháy và huy động lực lượng, phương tiện tại tổ chữa cháy khi 

có cháy rừng và cháy thảm cỏ xảy ra. 

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng, các thành viên 

Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững phường và các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 chịu thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 1,3 (t/h); 

- UBND thành phố; 

- Hạt Kiểm lâmtp;                    

- TT Đảng ủy, HĐND-UBND phường;                                     

- Các thành viên của BCĐ thực hiện chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững phường; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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