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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm  

ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023) 

 

 

Căn cứ Văn bản số 2372/UBND-NLN ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Kiểm lâm Việt Nam; Kế hoạch số 52/KH-

SNN ngày 16/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-

21/5/2023). 

Nhằm hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua do các cấp phát động, Vườn 

quốc gia Hoàng Liên xây dựng kế hoạch triển khai thi đua chào mừng kỷ niệm kỷ 

niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1.1 Mục đích 

 - Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Kiểm 

lâm Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào yêu ngành, yêu nghề của công chức, viên 

chức, người lao động trong lực lượng Kiểm lâm. 

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lực lượng Kiểm lâm từ nhận thức đến hành 

động thực tế và hiệu quả công tác, phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong công tác 

tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng. 

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào dịp kỷ niệm 50 năm 

ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. 

 1.2 Yêu cầu 

- Thực hiện phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, 

hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, gắn với các phong trào 

thi đua khác; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 80/KH-SNN 

ngày 08/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về “Xây dựng lực lượng Kiểm lâm 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 52/KH-SNN của Sở Nông nghiệp 

và PTNT ngày 16/6/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 

Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng 

hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.  



2 

 

 

- Đổi mới phương pháp tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, có 

nhiều cách làm hay, sáng tạo để tạo ra bước đột phá, tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, hiệu 

quả công tác; lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá thành tích 

của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

2.1 Phát động phong trào thi đua 

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 ngày thành lập lực 

lượng Kiểm lâm Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chiến lược phát triển nông nghiệp 

hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng thời tiếp tục 

thực hiện Chỉ số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

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

rừng.  

 a) Chủ đề thi đua: “Lực lượng Kiểm lâm VQG Hoàng Liên khỏe và giỏi 

nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”. 

 b) Đối tượng thi đua: Tập thể và cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên. 

 c) Các chỉ tiêu thi đua đến thời điểm 21/5/2023: 

 (1) Về quản lý, bảo vệ rừng: (i) Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch 

quản lý, bảo vệ rừng năm 2023; (ii) Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; (iii) Không 

để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý. 

 (2) Về phát triển rừng: Hoàn thành trồng rừng; chăm sóc, bảo vệ tốt diện 

tích trồng rừng thay thế.  

 (3) Về thực thi pháp luật: Phấn đấu giảm số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp so 

với cùng kỳ năm 2022. 

 (4) Xây dựng Trạm Kiểm lâm kiểu mẫu đảm bảo các tiêu chí:  

 (i) Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp;  

 (ii) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bài bản, sáng tạo, hoàn thành và vượt 

mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được cấp trên giao;  

 (iii) Cải tiến lề lối, phương pháp làm việc hướng tới phong cách chuyên 

nghiệp:  Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ gắn với việc thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh;  

 (iv) Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực 

hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo, hiệu quả; 

 (v) CCVC, NLĐ giữ vùng lập trường chính trị, đạo đức, tác phong; thường 

xuyên tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (sử dụng thành 

thạo tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng; xử lý phần mềm quản lý văn bản; viết tin bài; thường xuyên tự rèn 
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luyện sức khỏe (các môn: chạy, co tay xà đơn, nằm sấp chống đẩy) đạt thành tích 

cao trong Hội thi do các cấp tổ chức, thi kiểm tra nghiệp vụ và kiểm tra sức khỏe.  

  d) Thời gian: Từ ngày 01/01/2023 đến khi tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày 

thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/2023).  

 e) Khen thưởng 

 - Hình thức đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT khen thưởng: Trước ngày 

06/4/2023, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có 

nhiều đóng góp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Số lượng khen 

thưởng tập thể, cá nhân theo chỉ tiêu của Sở NN&PTNT tại Kế hoạch số 52/KH-

SNN ngày 16/6/2022), gửi Phòng Tổ chức Hành chính để tổng hợp, trình cấp  có 

thẩm quyền khen thưởng. 

 - Hình thức đề nghị Giám đốc VQG Hoàng Liên khen thưởng: Trước ngày 

10/5/2023, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch này (không quá 01 tập thể và 10 cá 

nhân), gửi Phòng Tổ chức Hành chính để để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền 

khen thưởng. 

 - Đối tượng khen thưởng: 

 + Các tập thể, cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên.  

 - Tiêu chuẩn xét khen thưởng và hồ sơ đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo 

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban 
hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lào 
Cai sửa đổi một số điều của Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND.  

 2.2 Tuyên truyền về truyền thống Kiểm lâm Việt Nam  

 - Tuyên truyền về truyền thống Kiểm lâm Việt Nam và Kiểm lâm Lào Cai. 

Phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể cùng cấp tập trung lãnh đạo, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động trong đơn vị. Triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về lâm nghiệp, cơ chế 

chính sách, Nghị quyết của TW, của tỉnh tới toàn thể các bộ CCVC và người lao 

động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vận dụng sáng tạo để thực hiện có 

hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 - Đối với các cá nhân thuộc lực lượng Kiểm lâm: Nêu gương học tập, rèn 

luyện, xây dựng hình ảnh về người Kiểm lâm; Gương mẫu chấp hành các quy định 

của Đảng, nhà nước trong thực thi công vụ, ở cơ quan cũng như nơi cư trú. Sáng 

tạo, tận tụy trong công việc, tinh thông trong nghiệp vụ, khắc phục khó khăn gian 

khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không ngừng học tập, rèn 

luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc, 

và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt các quy định của ngành trong 

thực thi công vụ; thực hiện trang phục, tác phong, ứng xử giao tiếp với nhân dân; 

tích cực tham gia các phong trào thi đua, thể dục thể thao… 

 2.3 Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Kiểm lâm Việt Nam 



4 

 

 

 a) Thời gian: 1/2 ngày, xong trước ngày 21/5/2023. 

 b) Thành phần mời dự  

 - Đại biểu tỉnh Lào Cai: Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm. 

 - Đại biểu thị xã Sa Pa: Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sa Pa; Lãnh 

đạo Hạt Kiểm lâm, Ban chỉ huy quân sự, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã 

Sa Pa; Lãnh đạo UBND các xã Hoàng Liên, Tả Van, Bản Hồ. 

 - VQG Hoàng Liên: Đảng ủy, Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các phòng, đơn 

vị trực thuộc; Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên qua các thời kỳ; Toàn thể 

CCVC, NLĐ Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên. 

 - Hoạt động kết hợp: Giao lưu thi đấu môn Bóng chuyền hơi giữa đội Hạt 

Kiểm lâm Hoàng Liên và đội liên quân VQG Hoàng Liên. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên 

- Chỉ đạo các Trạm, Tổ, Bộ phận trực thuộc thường xuyên quán triệt, phổ 

biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà Nước, các quy định của ngành cho CCVC, NLĐ trong lực lượng; quán 

triệt, chỉ đạo toàn thể CCVC, NLĐ hưởng ứng và triển khai các nội dung thi đua. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; Bình xét, lựa chọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích thi đua đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám 

đốc VQG Hoàng Liên khen thưởng. 

- Tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ngày thành lập lực lượng 

Kiểm lâm Việt Nam; tổ chức giao lưu môn Bóng chuyền hơi. 

3.2. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

- Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên chuẩn 

bị các nội dung hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm 

Việt Nam theo kế hoạch; tổng hợp kết quả bình xét, tham mưu trình Giám đốc Sở 

NN&PTNT, Giám đốc VQG Hoàng Liên khen thưởng.  

- Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu nguồn kinh phí đảm bảo các nội 

dung thực hiện theo Kế hoạch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm: 82.500.000 đồng, trong đó: 

+ Trang trí, khánh tiết (Hoa, Băng zôn khẩu hiệu,...): 2.500.000 đồng. 

+ Tuyên truyền, tài liệu phục vụ Lễ kỷ niệm: 10.000.000 đồng. 

+ Mời cơm đại biểu: 100 suất x 200.000 đồng/suất: 20.000.000 đồng. 

+ Quà tặng đại biểu: 100 suất x 500.000 đồng/suất: 50.000.000 đồng. 

- Kinh phí chi khen thưởng: Theo quy định hiện hành của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 
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Căn cứ nội dung kế hoạch, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và cá 

nhân liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ;  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, KL. 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hạnh 
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