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   Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương. 

 

Thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/3/2022 và Quyết 

định số 1110/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Kế 

hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực 

lượng Kiểm lâm Việt Nam; căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tiễn, Tổng 

cục Lâm nghiệp hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm và tổng kết phong trào thi 

đua như sau: 

1. Các hoạt động kỷ niệm 

1.1. Hoạt động kỷ niệm ở trung ương 

a) Tổ chức hội thảo khoa học về “Kiểm lâm với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng”. 

b) Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm 

- Thời gian, địa điểm: dự kiến tổ chức trước ngày 21/5/2023, tại Hà Nội 

- Thành phần: 

+ Lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị thuộc Tổng cục 

Lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV; Hạt Kiểm lâm các Vườn 

Quốc gia trực thuộc Tổng cục; Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và toàn thể công chức Cục Kiểm lâm. 

+ Khách mời:  

Ở trung ương: Mời lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

đơn vị thuộc Bộ; nguyên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tổng cục Lâm nghiệp qua các thời kỳ; lãnh đạo và công chức của Cục Kiểm lâm 

qua các thời kỳ; đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

Ở địa phương: Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại 

diện tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng; đại diện thân nhân liệt sĩ, thương binh của Kiểm lâm và 

lực lượng bảo vệ rừng qua các thời kỳ. 
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1.2. Hoạt động kỷ niệm ở địa phương 

Tuỳ theo điều kiện cụ thể, các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm cho 

phù hợp yêu cầu thực tế; tổ chức động viên, thăm hỏi thương binh, gia đình liệt 

sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành lâm nghiệp, Kiểm lâm qua 

các thời kỳ.  

2. Tổng kết phong trào thi đua 

2.1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua phải nêu bật được các hoạt động thi 

đua từ khi phát động đến khi tổng kết phong trào thi đua đã triển khai thực hiện 

được những hoạt động gì? Bao nhiêu tập thể, cá nhân tham gia? Bao nhiêu mô 

hình quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp có 

hiệu quả và các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu được vinh danh? Bao nhiêu 

tập thể, cá nhân được đề nghị các hình khen thưởng các cấp... 

2.2. Nguyên tắc xét khen thưởng 

- Việc bình xét và đề nghị các cấp khen thưởng thực hiện theo các quy định 

hiện hành về thi đua khen thưởng, bảo đảm khách quan, dân chủ; các tập thể, cá 

nhân được đề nghị khen thưởng phải thực sự có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng có phạm vi ảnh hưởng, lan 

tỏa tích cực ở địa phương, đơn vị, có công lao đóng góp vào quá trình xây dựng 

và phát triển của lực lượng Kiểm lâm. 

- Các hình thức khen thưởng chủ yếu thực hiện ở địa phương, đơn vị là 

chính; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về 

thi đua khen thưởng. 

2.3. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng 

a) Chỉ tiêu, hình thức khen thưởng 

- Đối với Bằng khen của Bộ trưởng: mỗi tỉnh đề nghị không quá 01 tập 

thể và không quá 02 cá nhân; mỗi đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đề 

nghị không quá 01 tập thể và không quá 01 cá nhân. 

- Đối với Giấy khen của Cục trưởng: mỗi tỉnh đề nghị không quá 02 tập 

thể và không quá 03 cá nhân; mỗi đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đề 

nghị không quá 01 tập thể và không quá 02 cá nhân. 

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 24, 25 Thông 

tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hồ sơ khen thưởng (bản chính) gửi 

về Tổng cục Lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm) trước ngày 31/3/2023. 
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 Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện; thông tin chi tiết 

về các hoạt động kỷ niệm liên hệ phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng, Cục 

Kiểm lâm; về hồ sơ khen thưởng liên hệ ông Nguyễn Gia Lâm, số điện thoại 

0913 528 200./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo); 

- Lãnh đạo TCLN (để báo cáo); 

- Thường trực HĐTĐKT Bộ (để báo cáo); 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, tp; 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục; 

- Chi cục Kiểm lâm các vùng; 

- Lưu VT, KL.  

        KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

    

 
 

 Bùi Chính Nghĩa 
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