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Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT
I. Luật
1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
2. Luật Tài nguyên nước ngày 26/11/2012;
3. Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
II. Nghị định
1. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;
2. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
3. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
Luật Bảo vệ môi trường.
III. Thông tư
1. Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế Ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước
sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
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KẾ HOẠCH
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE VÀ KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐI
TUẦN RỪNG CỦA NGƯỜI DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
KIỂM LÂM NĂM 2014
I. Thời gian, địa điểm và nội dung đánh giá sức khỏe, kỹ năng đi tuần
rừng.
1. Thời gian, địa điểm:
Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện trong 01 ngày, cụ thể
- Từ 9 giờ đến 11 giờ, người dự tuyển phải có mặt tại Hạt Kiểm lâm rừng
đặc dụng Na Hang để nghe phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến công
tác sơ tuyển. Người tham gia sơ tuyển phải chuẩn bị giầy vải, tất để đi rừng và
mang theo nước uống (Chai nhựa 0,5 lít), áo mưa, mũ vải...
- Từ 11 giờ đến 13 giờ người tham gia sơ tuyển tự túc ăn, nghỉ
- Đúng 13 giờ người tham gia sơ tuyển có mặt tại Hạt Kiểm lâm rừng đặc
dụng Na Hang, Hội đồng sơ tuyển sẽ thuê xe ô tô đưa người sơ tuyển đến khu
vực Thác Mơ để thực hành đi rừng.
- Kết thúc thời gian đi rừng, Hội đồng sơ tuyển sẽ bố trí xe ô tô đón người
tham gia sơ tuyển tại Thác Mơ hoặc trung tâm Đội 7, xã Thanh Tương về trụ sở
của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang để kết luận những người đủ sức khỏe
và đạt kỹ năng đi rừng để tiếp tục được tham gia trả lời phỏng vấn.
2. Tuyến đường đi rừng
Người dự tuyển phải thực hành đi tuần tra rừng từ khu vực Kẹm Khánh (gần
Thác Mơ) thị trấn Na Hang đến Chốt bảo vệ rừng Nặm Trang của Trạm Kiểm lâm
Sơn Phú, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang được đặt trong rừng thuộc thôn
Phia Trang, xã Sơn Phú huyện Na Hang và từ Chốt bảo vệ rừng Nậm Trang của
Trạm Kiểm lâm Sơn Phú, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang đến nhà đón
khách của Ban quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang tại Thác Mơ, thị trấn huyện
Na Hang, trong một khoảng thời gian quy định, cụ thể:
+ Người dự tuyển phải đi bộ để thực hành tuần rừng (đường mòn trong
rừng) từ khu vực Kẹm Khánh của thị trấn Na Hang lên đến Chốt bảo vệ rừng
Nặm Trang, trên quãng đường đi được dừng nghỉ 01 lần ở một vị trí quy định để
quan sát hiện trường rừng với tổng thời gian tối đa là 02giờ (120 phút). Trong đó
110 phút đi và 10 phút dừng nghỉ để quan sát.
+ Khi đến Chốt bảo vệ rừng Nặm Trang người sơ tuyển sẽ ký xác nhận điểm
đến lần 1 và nghỉ uống nước tại Chốt (20 phút). Sau đó người dự tuyển sẽ đi bộ để
về theo tuyến đường mòn trong rừng từ Chốt bảo vệ rừng Nậm Trang đi đến nhà
đón khách của Ban quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang tại Thác Mơ. Trên
quãng đường đi được dừng nghỉ và quan sát hiện trường rừng 01 lần. Tổng thời
gian tối đa là 01 giờ (60 phút). Trong đó 50 phút đi và 10 phút dừng nghỉ để quan
sát. Khi đến nhà đón khách của Ban quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang người
sơ tuyển sẽ ký xác nhận điểm đến lần 2 (Điểm kết thúc).
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Tổng thời gian đi rừng, nghỉ quan sát ở 02 điểm và thăm Chốt Bảo vệ rừng
Nặm Trang là: 3giờ 20 phút (200 phút)
(Có sơ đồ tuyến và các điểm dừng nghỉ quan sát hiện trường rừng kèm theo)
3. Biện pháp tổ chức thực hiện
3.1. Hội đồng sơ tuyển trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực
hành đi rừng của người dự tuyển.
3.2. Những người tham gia sơ tuyển được chia thành các Tổ, mỗi tổ có từ
10 đến 15 người dự tuyển (lập danh sách người tham gia sơ tuyển theo thứ tự
alpha để theo dõi, quản lý và ký xác nhận các điểm đến). Các tổ xuất phát cách
nhau 05 phút.
3.3. Bố trí 01 thành viên của Hội đồng sơ tuyển, 01 công chức Kiểm lâm
và 02 nhân viên tuần rừng phụ trách một Tổ. Thành viên Hội đồng sơ tuyển,
công chức Kiểm lâm và nhân viên tuần rừng có nhiệm vụ:
- Thành viên Hội đồng sơ tuyển: quản lý, theo dõi, giám sát việc thực
hành đi rừng của người tham gia sơ tuyển. Yêu cầu người sơ tuyển ký biên bản
xác nhận các điểm đến theo quy định. Nếu người dự tuyển đề nghị không tiếp
tục tham gia sơ tuyển thì phải ký vào biên bản để làm căn cứ, đồng thời và bố trí
nhân viên tuần rừng dẫn đường để người dự tuyển quay trở về nơi xuất phát
(Nếu người dự tuyển không ký thì Thành viên Hội đồng sơ tuyển ghi rõ lý do vào
biên bản).
- Công chức Kiểm lâm có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, giám sát việc thực
hành đi rừng của người tham gia sơ tuyển theo yêu cầu của Thành viên Hội
đồng sơ tuyển.
- Nhân viên tuần rừng: Hỗ trợ người sơ tuyển trong trường hợp cần thiết
(kể cả trường hợp người dự tuyển không tiếp tục tham gia so tuyển và đề nghị
đưa quay trở lại nơi xuất phát).
3.4. Bố trí 02 nhân viên y tế đi cùng để hộ trợ chăm sóc sức khỏe và y tế
cho những người tham gia sơ tuyển trong các trường hợp cần thiết
3.5. Mời đoàn truyền hình của huyện Na Hang đi cùng để ghi hình việc sơ
tuyển
3.6. Người tham gia sơ tuyển được đánh giá đảm bảo sức khỏe và có kỹ
năng đi rừng để được tiếp tục tham gia phần trả lời phỏng vấn khi đã đi được đến
địa điểm quy định trong khoảng thời gian tối đa cho phép.
Người tham gia sơ tuyển không đi đến địa điểm đã quy định hoặc đi đến
nhưng vượt quá thời gian tối đa cho phép sẽ không đủ điều kiện dự thi.
3.7. Ngoài việc phải đi đến đích, người đăng ký dự tuyển phải quan sát hiện
trạng rừng xung quanh tuyến đường đi để phục vụ cho việc phỏng vấn nghiệp vụ.
II. Kinh phí thực hiện
Đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền thuê xe để đưa, đón người dự
tuyển từ thị trấn Na Nang đến khu vực Thác Mơ.
Dự kiến thuê 02 xe ô tô chỏ khách loại 24 chỗ ngồi với giá tiến
1.500.000đồng/01 chiếc/ ngày X 2 chiếc = 3.000.000đồng
4

5

