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                   ính gửi:   - Các cơ quan, đơn vi ̣ trên điạ bàn huyện;  

                  - Ủy ban nhân dân các xa,̃ thi ̣trấn. 

                      

Hiện nay, do thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình nắng, khô hanh liên tục 

kéo dài, đây cũng là thời kỳ người dân địa phương tiến hành các hoạt động sản 

xuất nương, rẫy, xử lý thực bì để trồng rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.  

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên điạ bàn huyêṇ đa ̃xảy ra liên tiếp các đám 

cháy rừng taị các xa ̃Bình Trung, Thanh Lòa, Xuân Long, Yên Trac̣h, Cao Lâu... 

gây khó khăn cho viêc̣ chữa cháy rừng. Để chủ động tăng cường các biện pháp 

quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

cháy rừng gây ra, UBND huyêṇ yêu cầu UBND các xã, thi ̣trấn, đơn vị chủ rừng và 

các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc Công văn 2839/UBND-NN ngày 

19/11/2020 UBND huyêṇ Cao Lôc̣ về tăng cường công tác QLBVR -PCCCR và 

tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ một số nội dung công việc sau: 

1. UBND các xã, thi ̣trấn: 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; quản 

lý chặt chẽ các hoạt động như: khai thác gỗ rừng trồng, sử dụng lửa trong rừng và 

ven rừng của người dân, đặc biệt là việc đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì sau khai 

thác rừng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cộng đồng dân cư có rừng 

dễ cháy thực hiện các biện pháp PCCCR. Nghiêm cấm việc đốt lửa, sử dụng lửa 

trong rừng, ven rừng vào những ngày nắng nóng cao điểm. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định của pháp luật về PCCCR 

trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công 

tác PCCCR cho người dân; tổ chức lực lượng trực phòng cháy rừng 24/24h trong 

những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng để phát hiện sớm các điểm 

cháy rừng. 

Chủ động lực lượng, phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị PCCCR theo 

phương châm 4 tại chỗ. Khi có cháy rừng xảy ra phải tổ chức huy động lực lượng 

chữa cháy kịp thời, không để đám cháy lan ra diện rộng, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; chỉ đạo lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy 

quân sư ̣ xa ̃ phối hơp̣ với Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác phối hợp trong 

kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm công tác phòng cháy để 

xảy ra cháy rừng. 

2. Hạt Kiểm lâm huyêṇ: 
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Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và đơn vị chủ 

rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết 

bị, dụng cụ sẵn sàng chữa cháy rừng và bố trí lực lượng trực PCCCR 24/24h trong 

mùa khô để tiếp nhận, xử lý thông tin về cháy rừng và huy động các lực lượng phối 

hợp chữa cháy kịp thời. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các 

quy định của pháp luật về PCCCR theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyêṇ xây dựng 

bản tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR; dự báo và cảnh báo các cấp 

cháy rừng trong thời gian nắng nóng, khô hanh.  

Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND xã, thị trấn tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về PCCCR, cảnh báo cháy rừng trên 

hệ thống loa truyền thanh cơ sở; bám chính quyền, bám rừng, bám dân để tham 

mưu cho UBND cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất 

lâm nghiệp; giám sát chặt chẽ các hoạt động của các chủ rừng trên địa bàn trong 

việc thực hiện các quy định về PCCCR. 

3. Công an huyêṇ, Ban Chỉ huy Quân sự huyêṇ: 

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, đảm bảo 

sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng khi vượt quá tầm kiểm soát 

của các địa phương và đơn vị chủ rừng trên địa bàn. 

4. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông: 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm xây dựng và phát các bản tin tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; cần tăng cường thời lượng phát các 

bản tin tuyên truyền, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong những ngày cao 

điểm thời tiết khô hanh. 

5. Các đơn vị chủ rừng: 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về PCCCR được quy định tại Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, Thông tư 25/2019/TT-

BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bô ̣NN-PTNT và các văn bản có liên quan. Đảm 

bảo an toàn đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao trong lâm phần của 

đơn vị được nhà nước giao quản lý theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác tại những khu vực trọng 

điểm cháy rừng để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và người vào, ra khu vực rừng 

có nguy cơ cháy cao. Duy trì chế độ trực 24/24h trong suốt mùa khô để phát hiện 

sớm các điểm cháy rừng. 

Huy động lực lượng của đơn vị phối hợp với các lực lượng khác để chữa 

cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, đồng thời thông tin về cơ quan thường trực 

BCĐ (Hạt Kiểm lâm) để huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu.  

6. Các Đoàn thể, Tổ chức chính trị - xã hội: 
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Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương các 

xa,̃ thi ̣ trấn tuyên truyền sâu rôṇg tới các tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và PCCCR. 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xa,̃ thi ̣trấn, chủ rừng và các hộ gia đình cá nhân nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhâṇ:                                                                             
- Như kính gửi 

- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- TT Huyêṇ ủy; 

- CT, các PCT UBND huyêṇ;  

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thi ̣ trấn; 

- Lưu VT.                                                                                          

KT. CHỦ TỊCH                                                               

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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