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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật  

về bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phổ biến, 

giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; công 

tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao 

nhận thức vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức hộ gia đình và các cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về PCCC. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương, các cơ quan, doanh 

nghiệp trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ rừng - 

PCCC rừng với nội dung phù hợp cho từng đối tượng, hình thức đa dạng, phong 

phú, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Công tác tuyên truyền được tiến hành 

thường xuyên, liên tục tập trung vào những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy 

rừng. 

- Phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đa dạng; 

linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

truyền thông. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận 

thức về công tác Bảo vệ rừng - PCCC rừng. 

Tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật 

Sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 

31/07/2013 

Tập trung các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành: Nghị định 

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; Quyết định số 127/QĐ-BNN-KL 

ngày11/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định 

về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy 

rừng; Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ NN&PTNT quy 

định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị 1299/CT-BNN-TCLN của Bộ 

NN&PTNT ngày 21/02/2021 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng 

cháy, chữa cháy rừng;  

2. Phổ biến kiến thức về Bảo vệ rừng - PCCC rừng, kiến thức về cháy, 

nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ. 



- Thông tin cảnh báo về những nguy cơ (nguyên nhân) thường dễ dẫn đến 

cháy rừng; phương pháp, biện pháp, giải pháp phòng chống cháy rừng;. 

- Phổ biến về kiến thức, kỹ năng xử lý khi có cháy rừng, kỹ năng thoát nạn 

trong đám cháy. 

- Thông tin tình hình  thời tiết, cảnh bảo cháy rừng ở địa phương; các hoạt 

động Bảo vệ rừng - PCCC rừng của các lực lượng bảo vệ rừng, của các cấp, các 

ngành. 

- Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt; gương điển hình tiên tiến và 

lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm củ tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

xã trong công tác bảo vệ rừng – PCCC rừng. 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: 

1. Hình thức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, hình ảnh, pa nô, tờ rơi,. 

- Tuyên truyền lưu động bằng xe 

- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã 

- Tổ chức các cuộc họp có lồng ghép nội dung tuyên truyền về PCCC. 

- Sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử của xã. 

2. Thời gian tuyên truyền: 

Lực chọn đối tượng, thời gian phù hợp trong năm 2021; Chú trọng vào thời 

điểm mùa hanh khô từ đầu tháng 6 đến tháng 8. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

Phối hợp cùng bác chuyên trách Lâm nghiệp tham mưu UBND xã xây dựng 

kế hoạch và triển khai tuyên truyền các kiến thức pháp luật về Bảo vệ rừng - 

PCCC rừng năm 2021. 

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ rừng – PCCC 

rừng; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp. 

2. Công chức Văn hoá – Xã hội, Đài truyền thanh xã 

Thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác Bảo vệ rừng - 

PCCC rừng thông qua các hình thức: tuyên truyền trực quan, lưu động bằng xe và 

trên đài truyền thanh cơ sở nhất là vào thời điểm mùa hanh khô, Tháng hành động 

về an toàn vệ sinh lao động, các dịp lễ, hội,... 

Thường xuyên cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, tài liệu tuyên 

truyền về Bảo vệ rừng - PCCC rừng, những tin, bài, ảnh về hoạt động Bảo vệ rừng 

- PCCC rừng nổi bật ... trên Trang thông tin điện tử của xã 

3. Bán chuyên trách Lâm nghiệp: 



Tham mưu và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, ý thức cảnh giác chủ động phòng chống cháy rừng trong nhân dân; Phổ biến 

về kiến thức, kỹ năng xử lý khi có cháy rừng xảy ra, kỹ năng thoát nạn trong đám 

cháy. giáo dục pháp luật những kiến thức cơ bản về Bảo vệ rừng - PCCC rừng tới 

mọi đối tượng. 

Nâng cao cảnh giác của cán bộ, nhân dân kịp thời thông báo với lực lượng 

chức năng khi phát hiện các vụ cháy xảy ra trên địa bàn 

4. Công chức Tài chính-Kế toán 

Tham mưu kinh phí cho việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về Bảo vệ rừng - PCCC rừng và xây dựng 

phong trào toàn dân tham gia Bảo vệ rừng - PCCC rừng năm 2021 theo quy định 

hiện hành. 

5. Đề nghị UBMT xã và các tổ chức đoàn thể 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành cấp trên giao có trách nhiệm phối 

hợp với UBND xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức 

pháp luật về Bảo vệ rừng - PCCC rừng và xây dựng phong trào toàn dân tham gia 

Bảo vệ rừng - PCCC rừng đến hội viên, đoàn viên của tổ chức mình. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, 

vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch để phù hợp với tình hình thực 

tế, các ban ngành, đoàn thể liên quan kịp thời phản ánh UBND xã để được hướng 

dẫn./. 
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