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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung thực hiện cấp bách các giải pháp PCCCR trên địa bàn  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

   - Trưởng phòng NN&PTNT; 

   - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; 

   - Chủ tịch UBND các xã có rừng; 

   - Giám đốc các đơn vị chủ rừng trên địa bàn. 

  

 Hiện nay, nắng nóng, nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, cấp 

cảnh báo cháy rừng liên tục duy trì từ cấp IV đến cấp V (Cấp nguy hiểm đến 

Cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra. Để chủ 

động thực hiện cấp bách, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

(PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có rừng. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được UBND 

huyện chỉ đạo tại Văn bản số 1048/UBND-NN ngày 14/6/2022 về tăng cường 

công tác PCCCR. 

- Chỉ đạo các lực lượng PCCCR của xã, các thôn, xóm, chủ rừng thực 

hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCCCR trên địa bàn; tăng 

cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR tại khu vực có rừng, coi đây là nhiệm 

vụ trọng tâm, cấp bách. 

- Tăng cường lực lượng trực gác phát hiện sớm lửa rừng, giám sát người 

ra, vào đảm bảo 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng. Kiểm tra, 

nhắc nhở người ra, vào rừng lưu ý việc an toàn phòng cháy, không sử dụng lửa 

khi tham quan vui chơi, giải trí, du lịch trong rừng, ven rừng. 

- Duy trì tuần tra, cánh gác và lập các điểm chốt chặn bằng rào chắn barie 

tại các trục đường vào rừng, đường lên các khu du lịch tâm linh, vui chơi đông 

người và các khu rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng hoàn thành trước 

11h00’ ngày 24/6/2022; chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ 

cháy rừng khi mới phát sinh.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền trên hệ thống truyền thanh của địa 

phương (ngày 2 lần sáng, chiều) để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác 

PCCCR, thông báo cấp cảnh báo cháy rừng liên tục hàng ngày và các hành vi 

nghiêm cấm việc dùng lửa trong và ven rừng (xử lý thực bì bằng lửa, đốt ong, 

đốt hương khu vực nghĩa trang, đốt bờ ruộng…) trong thời gian cao điểm nắng 

nóng, cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV-V, để mọi người dân biết, phòng ngừa. 

2. Các đơn vị Chủ rừng trên địa bàn 



- Kiểm tra, rà soát lại phương án phòng, chống cháy rừng của đơn vị, kịp 

thời bổ cứu, khắc phục các tồn tại. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, 

dụng cụ chữa cháy rừng. Những ngày nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao, bố trí 

lực lượng trực gác lửa rừng các vùng trọng điểm dễ cháy 24/24 giờ. Khi có điểm 

phát lửa, cháy rừng xẩy ra tại lâm phần của chủ rừng quản lý, phải huy động lực 

lượng, phương tiện đủ mạnh để chữa cháy kịp thời, hiệu quả, theo tinh thần “ 4 

tại chỗ”, đồng thời báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm 

nghiệp bền vững xã, huyện để có biện pháp huy động lực lượng ứng cứu khi cần 

thiết. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực gác tại chòi canh, giám sát để phát 

hiện sớm lửa rừng; đối với các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy (đặc biệt diện 

tích rừng trồng Thông của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ) tổ chức 

các chốt, trạm trực giám sát, theo dõi người ra vào rừng tại các các cửa rừng 

trong suốt thời gian cao điểm năng nóng.  

3. Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, chủ rừng thực 

hiện có hiệu quả các giải pháp PCCCR trên địa bàn; phối hợp với các phòng, 

ngành, UBND các xã và các chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 

Nhân dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR; chủ 

động “4 tại chỗ”, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi mới phát sinh, không để 

lây lan diện rộng. 

- Tăng cường cán bộ Kiểm lâm xuống các địa bàn trọng điểm có rừng dễ 

cháy để chỉ đạo UBND các xã thực hiện tốt công tác PCCCR. Hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát các chủ rừng trong việc xây dựng và thực hiện công trình PCCCR, 

kế hoạch xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy rừng theo quy định; không sử dụng 

lửa trong và ven rừng (xử lý thực bì bằng lửa, đốt ong, đốt bờ ruộng,…) và tạm 

dừng các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp không đảm bảo an toàn PCCCR 

trong thời gian cao điểm nắng nóng khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV - cấp V. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện 

phương án PCCCR tại các địa phương, đơn vị chủ rừng; tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo bổ cứu kịp thời các tồn tại, thiếu sót.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã có rừng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nêu trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;                          (b/c) 

- Sở Nông nghiệp và PTNT;   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Sáu 
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