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Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và có nhiều bất thường hiện 

nay, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường, ảnh 

hưởng đến tính mạng và đời sống người dân. Qua công tác rà soát và theo dõi, 

trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 02 vụ cháy rừng 

trồng tại xã: Đề Thám, Hùng Việt. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình 

trạng cháy rừng, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBND huyện yêu cầu các 

cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn 

huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Hạt Kiểm lâm 

huyện tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ 

rừng, phòng cháy rừng, chữa cháy rừng đến hội viên, đoàn viên, nhân dân và các 

em học sinh chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng, 

chữa cháy rừng. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện 

- Chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các 

ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng.  

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra, 

giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời huy động lực lượng, 

phương tiện hiện sẵn có của đơn vị tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra 

nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Kiên quyết xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

trồng rừng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy 

rừng đã xây dựng, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng theo phương 

châm 4 tại chỗ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng liên ngành 

(Kiểm lâm, Công an, Quân đội) trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 

thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên Hệ thống thông tin cảnh 
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báo sớm của Cục Kiểm lâm; rà soát các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy rừng, bố trí lực lượng thường trực để chủ động ngăn chặn các vụ cháy 

rừng, tổ chức trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh, thời tiết nắng nóng.  

- Theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm huyện tham mưa cho UBND huyện 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà 

nước về rừng và đất lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng và phát triển rừng. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng; có các Phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và 

hậu cần để sẵn sàng huy động lực lượng Quân sự, Dân quân tự vệ, phương tiện 

tham gia chữa cháy; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền các cấp, 

đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy rừng xảy ra. 

5. Công an huyện  

Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng; có các Phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và 

hậu cần để sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện Công an và phương tiện tổ 

chức, cá nhân tham gia chữa cháy rừng; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và 

chính quyền các cấp, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy rừng xảy ra. 

Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, chính quyền địa 

phương nơi xảy ra cháy rừng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, 

xác định đối tượng vi phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm minh theo đúng quy 

định của pháp luật. 

6. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường thời lượng, chuyên mục thông tin 

cảnh báo và dự báo cháy rừng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

nghiêm các quy định về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

7. UBND các xã, thị trấn  

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy chế hoạt động và sự phân công trách 

nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo cấp xã; chỉ đạo các Tổ quần chúng bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tai các thôn chủ động phối hợp với lực lượng 

chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

Sẵn sàng huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy 

rừng xảy ra. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở nhân dân và các tổ 

chức, cá nhân trồng rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về 

phòng cháy rừng, chữa cháy rừng; việc đốt dọn bờ ruộng, đốt dọn thực bì vệ 

sinh rừng phải thực hiện theo đúng các biện pháp kỹ thuật. Đặc biệt là quản lý 
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chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng để không gây ra cháy rừng. Tổ 

chức, cá nhân gây ra cháy rừng tùy theo mức độ phải xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật. 

Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng để kiểm tra, 

phát hiện sớm điểm cháy rừng và chủ động thực hiện các biện pháp chữa cháy 

rừng. Khi có cháy rừng xảy ra tổ chức huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy 

rừng kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”, trường hợp đám cháy vượt quá tầm 

kiểm soát thì báo cáo Ban chỉ đạo huyện (Hạt Kiểm lâm là cơ quan thường trực) để   

kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng.  

8. Các thành viên Ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển 

Lâm nghiệp bền vững huyện 

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn phụ trách. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; Ban chỉ đạo 

về chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện; UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, thường xuyên cập nhật tình 

hình, báo cáo cơ quan cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền để có biện pháp 

chỉ đạo, xử lý kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp &PTNT (B/c); 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Các ngành thành viên BCĐ huyện (theo QĐ số 

2234/QĐ-UBND ngày 21/10/2020); 

- Lưu: VT, (HKL). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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