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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng tại xã Xuân Du, 

huyện Như Thanh, năm 2021. 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 01/01/2019; 

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

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp; Quyết định 

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành định 

mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ 

rừng; 

Căn cứ Chỉ thị số 13/-CT/TW ngày 12/01/2017 chỉ thị của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng; Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND huyện Như Thanh 

thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021; 

Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Như Thanh 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT tại báo cáo số     

80/BC-PNN&PTNT ngày 20/7/2021 về việc Thẩm định phương án làm giảm vật 

liệu cháy dưới tán rừng tại xã Xuân Du huyện Như Thanh, năm 2021 và phương 

án tu sửa đường băng cản lửa, kết hợp đường tuần tra và tác chiến chữa cháy 

rừng, huyện Như Thanh, năm 2021.   
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng tại xã 

Xuân Du, huyện Như Thanh, năm 2021. 

I. Tên phương án 

Phương án làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng tại xã Xuân Du, huyện 

Như Thanh, năm 2021. 

         II. Mục đích thực hiện 

 - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa 

phương, chủ rừng Nhà nước và Nhân dân trong vùng về việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về PCCCR.  
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- Nhằm chủ động làm giảm vật liệu cháy để hạn chế nguy cơ cháy rừng 

do cháy lan từ xử lý thực bì sau khai thác rừng trồng cháy lên khu vực đỉnh núi 

Nưa. Thông qua thực hiện Phương án làm giảm vật liệu cháy tạo sự chủ động 

cho chính quyền địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các 

biện pháp kỹ thuật trong xử lý thực bì, kiểm soát nguồn lửa.  

- Góp phần tăng cường các giải pháp phòng cháy rừng trên địa bàn toàn 

huyện. Làm giảm thiểu vật liệu cháy, giảm nguy cơ cháy rừng. 

III. Phạm vi thực hiện 

Trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh. 

IV. Diện tích và vị trí thực hiện 

 - Tổng diện tích làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng: 55.200 m2 (5,52 ha). 

- Vị trí thực hiện: Thuộc 3 tiểu khu. 

 + Tiểu khu thứ nhất: Tại Lô 14, 15, khoảnh 4, tiểu khu 570C; Diện tích là 

15.000 m2 (1,5 ha). 

 + Tiểu khu thứ hai: Tại các lô 19, 24, 25, khoảnh 4 tiểu khu 570C; Diện 

tích là 17.000 m2 (1,7 ha). 

 - Tiểu khu thứ ba: Tại lô 39, 40 khoảnh 4 tiểu khu 570C, thuộc; Diện tích 

là 23.200 m2 (2,32 ha). 

V. Phương thức và biện pháp kỹ thuật: 

- Phương thức phát dọn: Phát dọn toàn bộ thực bì theo đám trong khu vực 

rừng thông là nơi thực bì nhiều, giáp ranh diện tích đất lâm nghiệp của các hộ 

gia đình nguy cơ cháy cao, nguyên nhân do hộ gia đình xử lý thực bì trồng rừng, 

vệ sinh rừng sau khai thác. 

- Biện pháp kỹ thuật: Dùng dao phát tập trung theo đám toàn bộ dây leo, 

bụi rậm, lớp cây bụi, sim, mua, cây thông tái sinh tập trung, tạo mật độ đảm bảo 

cây sinh trưởng và giảm nguy cơ cháy. Tiến hành băm dập vụn vật liệu cháy, lá 

thông khô thành đám rộng từ 100-300 m2 ở các khoảng trống trong rừng, hoặc 

vun thành dải rộng 2-3m, dải nọ cách dải kia 4-5m và phải được dàn mỏng, nén 

xuống đảm bảo <0,5m.   

VI. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện phát dọn thực bì 

- Nhóm thực bì: Nhóm 5, hiện trạng chủ yếu là lá thông khô, cây thông tái 

sinh, cây bụi, cỏ tranh, sim, mua, các loại cây gỗ nhỏ phi mục đích có chiều cao 

từ 2 – 2,5 m. 

- Hình thức phát: Phát trắng. 

- Công cụ lao động: Dao phát 

- Cự li đi làm:  4-5 km. 

- Định mức công lao động: 160 m2/công. 

- Tổng số công lao động cho 1,0 ha: 62,5 công 
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- Đơn giá cho 1 ngày công: 158.500 đồng (hệ số lương cơ bản 2,34; mức 

lương cơ sở 1.490.000 đồng). 

- Kinh phí thực hiện:  

62,5 công x 5,52 ha x 158.500đ/công =  54.682.500. đồng. 

2. Kinh phí quản lý và khảo sát thiết kế: 5.317.500 đồng. 

3. Tổng kinh phí thực hiện phương án: 60.000.000 đồng. 

(Sáu mươi triệu đồng). 

VII. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện:  

- Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp lâm nghiệp năm 2021 của UBND huyện. 

 - Thời gian thực hiện: Thực hiện và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 

năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Hạt kiểm lâm huyện Như Thanh có trách nhiệm: 

- Chủ trì phối hợp với UBND xã Xuân Du và các đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của phương án. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính–KH, phòng Nông nghiệp&PTNT 

thực hiện nghiệm thu ngay sau khi hoàn thành các nội dung của phương án. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong phương án và thực 

hiện lập, nộp hồ sơ thanh quyết toán theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc việc tổ chức thực hiện phương án theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 

phân bổ kinh phí để thực hiện phương án và hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng NN&PTNT; Giám đốc kho 

bạc Nhà nước huyện Như Thanh; Chủ tịch UBND các xã Xuân Du, Mậu Lâm, 

Phượng Nghi, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.  

Nơi nhận:                                                                                              
- Như điều 3;                                                                                  

- TT huyện ủy, HĐND huyện;                                                              

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách KT; 

- Lưu VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hàn Văn Huyên 
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