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(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ -BTXL ngày      tháng   năm 2020 

của Giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên) 

 

I. Nhiệm vụ, quyền hạn Trạm Kiểm lâm Bản Vịn. 

1. Vị trí: Trạm đặt tại thôn Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. 

2. Nhiệm vụ chung. 

Quản lý, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng trên diện tích 

2.238,16 ha tại các tiểu khu gồm 484, 497 và khoảnh 5a, 5b tiểu khu 489 thuộc 

địa bàn xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. 

3. Nhiệm vụ cụ thể. 

3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 

3.2. Xây dựng Phương án, Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản, 

săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn được giao quản lý; Phối 

hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đấu 

tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc 

phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và Kiểm lâm 

địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, 

Bảo tồn đa dạng sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, 

PCCCR trên diện tích rừng và đất rừng đặc dụng được giao quản lý. 
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3.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, hướng 

dẫn người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề 

tài, Dự án, mô hình về Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái, 

phát triển kinh tế vùng đệm …, thu hút cộng đồng tham gia góp phần phát triển 

kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng đệm.  

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của Hạt 

trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tài sản.. theo quy định 

của phát  luật. 

3.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất nhằm phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao công chức, viên chức thuộc 

Trạm Kiểm lâm Bản Vịn được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức 

Kiểm lâm theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

của chủ rừng. 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn Trạm Kiểm lâm bản Phống. 

1. Vị trí Trạm đặt tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. 

2. Nhiệm vụ chung. 

Quản lý, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng trên diện tích 

2.473,30 ha tại các tiểu khu gồm 485, 495 và khoảnh 1, 3a, 3b, 4a tiểu khu 489 

thuộc địa bàn xã Bát Mọt. 

3. Nhiệm vụ cụ thể. 

3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 

3.2. Xây dựng Phương án, Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có 
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hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản, 

săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn được giao quản lý; Phối 

hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đấu 

tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc 

phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và Kiểm lâm 

địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, 

Bảo tồn đa dạng sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, 

PCCCR trên diện tích rừng và đất rừng đặc dụng được giao quản lý. 

3.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, hướng 

dẫn người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề 

tài, Dự án, mô hình về Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái, 

phát triển kinh tế vùng đệm …, thu hút cộng đồng tham gia góp phần phát triển 

kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng đệm.  

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của Hạt 

trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tài sản.. theo quy định 

của phát  luật. 

3.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất nhằm phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao công chức, viên chức thuộc 

Trạm Kiểm lâm Bản Vịn được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức 

Kiểm lâm theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

của chủ rừng. 

III. Nhiệm vụ, quyền hạn Trạm Kiểm lâm bản Khong. 

1. Vị trí Trạm đặt tại thôn Khong, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân. 

2. Nhiệm vụ chung. 

Quản lý, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng trên diện tích 

3.069,84 ha gồm các  tiểu khu 481, 486, 498 và 1a, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6 tiểu khu 487 

thuộc địa bàn xã Bát Mọt và xã Yên Nhân 

3. Nhiệm vụ cụ thể. 
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3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 

3.2. Xây dựng Phương án, Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản, 

săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn được giao quản lý; Phối 

hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đấu 

tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc 

phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và Kiểm lâm 

địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, 

Bảo tồn đa dạng sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, 

PCCCR trên diện tích rừng và đất rừng đặc dụng được giao quản lý. 

3.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, hướng 

dẫn người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề 

tài, Dự án, mô hình về Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái, 

phát triển kinh tế vùng đệm …, thu hút cộng đồng tham gia góp phần phát triển 

kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng đệm.  

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của Hạt 

trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tài sản.. theo quy định 

của phát  luật. 

3.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất nhằm phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao công chức, viên chức thuộc 

Trạm Kiểm lâm Bản Vịn được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức 

Kiểm lâm theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 
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01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

của chủ rừng. 

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn Trạm Kiểm lâm Bản Lửa. 

1. Vị trí Trạm đặt tại thôn Lửa, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân. 

2. Nhiệm vụ chung. 

Quản lý, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng trên diện tích 

2,257,64 ha tại các tiểu khu  gồm các tiểu khu: 494, 501và khoảnh 1b tiểu khu  

487 thuộc địa bàn xã Yên Nhân. 

3. Nhiệm vụ cụ thể. 

3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 

3.2. Xây dựng Phương án, Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản, 

săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn được giao quản lý; Phối 

hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đấu 

tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc 

phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và Kiểm lâm 

địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, 

Bảo tồn đa dạng sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, 

PCCCR trên diện tích rừng và đất rừng đặc dụng được giao quản lý. 

3.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, hướng 

dẫn người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề 

tài, Dự án, mô hình về Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái, 

phát triển kinh tế vùng đệm …, thu hút cộng đồng tham gia góp phần phát triển 

kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng đệm.  

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của Hạt 

trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tài sản.. theo quy định 

của phát  luật. 
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3.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất nhằm phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao công chức, viên chức thuộc 

Trạm Kiểm lâm Bản Vịn được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức 

Kiểm lâm theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

của chủ rừng. 

V. Nhiệm vụ, quyền hạn  Trạm Kiểm lâm Sông Khao. 

1. Vị trí Trạm đặt tại khu vực ngã ba Sông Khao và sông Chu thuộc xã 

Lương Sơn, huyện Thường Xuân. 

2. Nhiệm vụ chung. 

Quản lý, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng tại các tiểu khu 496, 

502, 504, 508, 509, 510, 515; khoảnh 1, 2, 3 tiểu khu 513 và quản lý, bảo vệ 

rừng sản xuất tại khoảnh 1a, 1b, 2a, tiểu khu 517 với tổng diện tích là 

4.695,02 ha thuộc địa bàn các xã Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân và thị trấn 

Thường Xuân.  

3. Nhiệm vụ cụ thể. 

3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 

3.2. Xây dựng Phương án, Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản, 

săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn được giao quản lý; Phối 

hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đấu 

tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc 

phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và Kiểm lâm 

địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, 
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Bảo tồn đa dạng sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, 

PCCCR trên diện tích rừng và đất rừng đặc dụng được giao quản lý. 

3.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, hướng 

dẫn người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề 

tài, Dự án, mô hình về Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái, 

phát triển kinh tế vùng đệm …, thu hút cộng đồng tham gia góp phần phát triển 

kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng đệm.  

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của Hạt 

trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tài sản.. theo quy định  

của phát  luật. 

3.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất nhằm phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao công chức, viên chức thuộc 

Trạm Kiểm lâm Bản Vịn được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức 

Kiểm lâm theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

của chủ rừng. 

VI. Nhiệm vụ, quyền hạn Trạm Kiểm lâm Hón Mong. 

1. Vị trí Trạm đặt tại khu vực Hón Mong, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân. 

2. Nhiệm vụ chung. 

 Quản lý, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng trên diện tích 

5.957,18 ha gồm 05 tiểu khu  499, 500, 512, 505, 507 thuộc địa bàn các xã Bát 

Mọt, Yên Nhân, Vạn Xuân. 

3. Nhiệm vụ cụ thể. 

3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 



8 

 

8 

 

3.2. Xây dựng Phương án, Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản, 

săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn được giao quản lý; Phối 

hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đấu 

tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc 

phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và Kiểm lâm 

địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, 

Bảo tồn đa dạng sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, 

PCCCR trên diện tích rừng và đất rừng đặc dụng được giao quản lý. 

3.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, hướng  

dẫn người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề 

tài, Dự án, mô hình về Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái, 

phát triển kinh tế vùng đệm …, thu hút cộng đồng tham gia góp phần phát triển 

kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng đệm.  

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của Hạt 

trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tài sản.. theo quy định 

của phát  luật. 

3.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất nhằm phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao công chức, viên chức thuộc 

Trạm Kiểm lâm Bản Vịn được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức 

Kiểm lâm theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

của chủ rừng. 

VII. Nhiệm vụ, quyền hạn Trạm Kiểm lâm Hón Can. 

1. Vị trí Trạm đặt tại thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. 

2. Nhiệm vụ chung. 
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Quản lý, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng trên diện tích 

2.349,84 ha gồm 04 tiểu khu 521, 520, 516 và khoảnh 6b tiểu khu 513 thuộc địa 

bàn xã Vạn Xuân. 

3. Nhiệm vụ cụ thể. 

3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 

3.2. Xây dựng Phương án, Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển lâm sản, 

săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn được giao quản lý; Phối 

hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đấu 

tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc 

phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và Kiểm lâm 

địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, 

Bảo tồn đa dạng sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, 

PCCCR trên diện tích rừng và đất rừng đặc dụng được giao quản lý. 

3.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, hướng 

dẫn người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề 

tài, Dự án, mô hình về Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái, 

phát triển kinh tế vùng đệm …, thu hút cộng đồng tham gia góp phần phát triển 

kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng đệm.  

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của Hạt 

trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tài sản.. theo quy định 

của phát  luật. 

3.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, đột xuất nhằm phục 

vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  
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Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao công chức, viên chức thuộc 

Trạm Kiểm lâm Bản Vịn được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức 

Kiểm lâm theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

của chủ rừng. 

VIII. Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCCR. 

1. Vị trí: Tổ Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (tổ KLCĐ & 

PCCCR) thuộc biên chế tại cơ quan văn phòng Hạt Kiểm lâm RĐD Xuân Liên. 

2. Nhiệm vụ chung. 

Tham mưu giúp Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên tăng 

cường hoạt động tuần tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động quản lý bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại địa bàn các Trạm Kiểm lâm trực thuộc 

quản lý; Tăng cường lực lượng, hỗ trợ nghiệp vụ, phối hợp với các trạm Kiểm 

trực thuộc trong việc giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp theo chỉ đạo 

của Hạt trưởng; Trực tiếp quản lý, bảo vệ diện tích rừng gồm: 775,25 ha rừng 

đặc dụng tại các tiểu khu 519; khoảnh 5, 6a tiểu khu 513; khoảnh 2b, 3a, 3b tiểu 

khu 517; khoảnh 6a, 7a tiểu khu 522 và 836,54 ha rừng sản xuất thuộc tiểu khu 

518, 522, 524 thuộc địa bàn Thị trấn Thường Xuân và xã Vạn Xuân. 

3. Nhiệm vụ cụ thể. 

3.1. Tổ chức bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng, săn bắt, bẩy 

bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng trên diện tích rừng tại các tiểu khu được giao quản lý; Theo dõi diễn biến 

tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật đầy đủ các thông tin về loài thực 

vật, động vật rừng mới được phát hiện trên phạm vi quản lý, bổ sung các loài 

thực vật rừng, động vật rừng vào danh lục trong hồ sơ quản lý tiểu khu; quản lý 

mốc giới cấp I, mốc phân khu chức năng và bảng niêm yết. 

3.2. Phối hợp với các Trạm Kiểm lâm trực thuộc, Trạm Kiểm lâm huyện 

chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn các xã vùng đệm tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, Bảo tồn đa dạng 

sinh học, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, PCCCR. 

3.3. Giúp Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm RĐD Xuân Liên thực hiện chức năng 

kiểm tra, kiểm soát lâm sản lưu động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ vi 

phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về phá rừng, khai thác 

rừng, cất giấu, mua, bán, vận chuyển lâm sản, săn bắn, bẩy bắt động vật rừng 

trái phép trên địa bàn rừng đặc dụng, báo cáo, đề xuất Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 

RĐD Xuân Liên xử lý các trường hợp vi phạm hoặc tham mưu đề xuất cấp có 

thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  
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3.4. Tham mưu cho Hạt trưởng hạt Kiểm lâm RĐD Xuân Liên dụng xây 

dựng phương án, kế hoạch định kỳ, đột xuất về hoạt động kiểm tra an ninh rừng 

tại cơ sở và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được lãnh đạo Hạt phê duyệt. 

Trong trường hợp cần thiết Tổ có trách nhiệm tăng cường lực lượng hỗ trợ cho 

các Trạm Kiểm lâm trong công tác BVR- PCCCR khi có đề nghị, đề xuất từ các 

Trạm và có ý kiến chỉ đạo của Hạt trưởng Kiểm lâm RĐD. 

3.5. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của 

Giám đốc, Hạt trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên; quản lý vũ khí, công 

cụ hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản theo quy định của Pháp luật. 

3.6. Thực hiện việc thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất nhằm phục vụ 

công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên. 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và Hạt trưởng Kiểm lâm 

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giao. 

4. Quyền hạn:  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức và lao động hợp 

đồng Tổ Kiểm lâm cơ động có quyền đề nghị Trạm trưởng, phụ trách các trạm 

Kiểm lâm cử cán bộ tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm 

sản và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Kiểm lâm theo quy định tại Điều 

7, Chương II, Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng. 

Bản quy định này được thực hiện thống nhất đối với Tổ Kiểm lâm cơ động, 

PCCCR và các trạm Kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên, 

trong quá trình thực hiện, có những vấn đề gì vướng mắc, các Tổ, Trạm báo cáo về 

Ban để xem xét bổ sung, hoàn thiện./. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Anh Tám 
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