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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng  

huyện Tân Uyên, giai đoạn 2021-2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 

quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp; số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC); 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

Theo đề nghị của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm tại Tờ trình số 61/TTr-HKL 

ngày 04/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Tân 

Uyên, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy) gồm những ông (bà) 

có tên sau:  

1. Trưởng Ban Chỉ huy: Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách lĩnh vực 

đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, nông, lâm nghiệp) 

2. Các Phó Trưởng ban: 

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện - Thường trực; 

- Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT. 
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3. Các thành viên: 

- Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Trưởng Công an huyện; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Giao Hạt Kiểm lâm huyện là cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy, tham mưu, 

giúp việc Ban Chỉ huy. 

Điều 2. Ban Chỉ huy có nhiệm vụ: 

1. Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Lâm 

nghiệp; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời, giúp Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng 

và PCCCR; xây dựng các Đề án, Dự án, Kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR. 

2. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiện toàn, giám sát các chủ rừng và UBND các 

xã, thị trấn trong việc duy trì hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã và 

chủ rừng lớn; xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR hàng năm, 

phù hợp với kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR chung của huyện. 

3. Huy động lực lượng, phương tiện tăng cường cho các địa phương để tham 

gia xử lý khi có tình huống cháy; chỉ đạo giải quyết hậu quả do cháy rừng gây ra. 

4. Ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên Ban Chỉ huy. 

5. Chỉ đạo cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng cháy, 

chữa cháy rừng huyện Tân Uyên, giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy 

1. Giao Trưởng Ban Chỉ huy ban hành Quy chế hoạt động và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ huy. 

2. Trưởng Ban Chỉ huy sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó 

Trưởng Ban Chỉ huy (Thường trực) sử dụng con dấu của cơ quan. 
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3. Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của 

Ban Chỉ huy từ nguồn kinh phí ngân sách cấp theo kế hoạch hằng năm.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1473/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện Tân Uyên. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp 

và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Hạt trưởng Hạt Kiểm 

lâm; Trưởng Công an huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Trưởng 

ban Quản lý rừng phòng hộ; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, KL. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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