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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ,
phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2022-2025
Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày
01/4/2021 về phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”;
Chương trình hành động số 684-CTr/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ,
phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025
và những năm tiếp theo. Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 31/5/2022 của
UBND tỉnh về phát động phong trào toàn dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ,
phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2022-2025.
Nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên
địa bàn vào cuộc trong tổ chức thực hiện và tham gia các phong trào thi đua thực
hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
giai đoạn 2022-2025; UBND huyện Thạch Hà ban hành Kế hoạch phát động
phong trào thi đua như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số
523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành
động số 684-CTr/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển
khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác
tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
và Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh kế
hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ, phát
triển và phòng cháy, chưa cháy rừng, giai đoạn 2022-2025.
- Tạo động lực mạnh mẽ, huy động toàn thể sức mạnh của cả hệ thống
chính trị, toàn thể Nhân dân vào cuộc tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo
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vệ và phát triển rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp; chủ động,
tích cực, sẵn sàng tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; phấn đấu
tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 17%.
- Biểu dương, tôn vinh khen thưởng các gương điển hình tiên tiến; tập thể,
cá nhân và hộ gia đình có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào
thi đua, tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động
của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên
địa bàn toàn huyện.
II. YÊU CẦU
- Phong trào thi đua phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục,
sâu rộng từ huyện đến cơ sở với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng
cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân tham
gia vào công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng,
đảm bảo chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy,
chính quyền, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai
đoạn 2021 - 2025.
- Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, kịp
thời, đúng quy định, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua, tạo
được động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát
triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về Lâm
nghiệp trên địa bàn.
III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, các phòng, ban, ngành, các địa
phương, đơn vị hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua với chủ đề, nội dung
phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia công tác
quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo chấp
hành pháp luật về Lâm nghiệp theo một số nhóm nội dung chủ yếu sau:
1. Thi đua tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các
giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm
bảo chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp. Phấn đấu giảm 10% quy mô và số vụ vi
phạm Luật Lâm nghiệp; hạn chế tối đa số vụ cháy, diện tích thiệt hại do cháy
rừng gây ra so với năm trước liền kề; thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu,
kế hoạch lâm sinh, phát triển rừng, trồng cây phân tán hàng năm; phấn đấu tỷ lệ
che phủ rừng đạt trên 17%. Đồng thời huy động được nhiều nguồn lực để tổ
chức thực hiện tốt, có hiệu quả công tác Lâm nghiệp trên địa bàn.
2. Thi đua thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức,
ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi người dân trên địa bàn về công
tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo chấp
hành pháp luật về Lâm nghiệp. Thường xuyên động viên các tầng lớp Nhân dân
tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia, đồng thời, gắn kết chặt chẽ
với các cuộc vận động, phong trào khác của địa phương, đơn vị.
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3. Thi đua phát huy sáng kiến, các giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý
bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, trồng rừng và trồng cây xanh trên địa
bàn; vận động, khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực tham gia, đồng thời
nêu cao vai trò trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng trong
thực hiện nhiệm vụ, nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp.
4. Thi đua quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng hiện có, tích
cực trồng cây, trồng rừng theo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 2025”. Huy động tối đa nguồn lực của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, các hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh
phân tán tại các vùng nông thôn, khu vực đô thị, đường giao thông, công trình
hạ tầng, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, nhà máy, khu công nghiệp, khu văn
hóa, lịch sử,...
5. Thi đua thực hiện tốt các mô hình quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy,
chữa cháy rừng gắn với phát triển kinh tế rừng bền vững. 100% các đơn vị chủ
rừng là tổ chức hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản
lý, bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, quản lý
truy xuất nguồn gốc lâm sản, giám sát tài nguyên rừng; tích cực tham gia thực
hiện có trách nhiệm các Hiệp ước và cam kết Quốc tế trong lĩnh vực Lâm
nghiệp, biến đổi khí hậu mà Việt Nam tham gia.
IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng khen thưởng
Các tổ chức, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi
đua toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy
rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp.
2. Hình thức khen thưởng
- Hằng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua của các địa
phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân để lựa chọn, đề xuất cấp có thẩm quyền khen
thưởng vào dịp tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo
quy định.
- Kết thúc giai đoạn, các đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết giai đoạn
theo kế hoạch và lựa chọn, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng.
- Nguyên tắc xem xét: Chỉ xem xét khen các tập thể, cá nhân thực sự xuất
sắc do các địa phương, đơn vị đề xuất bằng văn bản; ưu tiên các đơn vị địa
phương, tập thể, cá nhân cơ sở trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tham gia phong trào
thi đua; xem xét toàn diện thành tích công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác
phòng cháy, chữa cháy rừng; phân bổ cơ cấu hợp lý đến các đối tượng; không đề
xuất các tập thể, cá nhân đã được UBND huyện khen thưởng công tác năm hoặc
khen thưởng các chuyên đề khác trong một năm; các đối tượng tham gia gián
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tiếp (lãnh đạo, chỉ đạo) thì thành tích tham gia chuyên đề xét chung vào thành
tích hàng năm tại cơ quan, đơn vị công tác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị hưởng
ứng, triển khai phong trào thi đua với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực
khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, bảo vệ, phát
triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về Lâm
nghiệp; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp vận động cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân
dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua đảm bảo hiệu
quả, thiết thực.
2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị và các tổ
chức, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch này để tổ chức thực hiện đảm bảo
phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung Kế
hoạch đã đề ra.
3. Phòng Văn hóa và Thông, Trung tâm Văn hóa Truyền thông phối hợp
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện đẩy mạnh
tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng
tạo trong Phong trào thi đua.
4. Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua tại các đơn
vị, địa phương và tổng hợp báo cáo UBND huyện; phối hợp Hội đồng Thi đua Khen thưởng và các đơn vị liên quan bình xét, đề nghị Chủ tịch UBND huyện
và cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất
sắc trong thực hiện phong trào thi đua đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tham
mưu Tổ chức tổng kết và hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tổng kết phong trào
thi đua hàng năm.
5. Phòng Nội vụ tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thẩm định
thành tích trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và
gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc thì các cơ quan,
đơn vị, địa phương kịp thời thông tin về Hạt Kiểm lâm huyện (cơ quan thường
trực Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện) để được
hướng dẫn thực hiện, báo cáo cơ quan, cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ Chương trình PTLNBV huyện;
- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các chủ rừng trên địa bàn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sáu
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