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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về phòng cháy, chữa cháy rừng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 

 

               - Trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp - PTNT, Hạt Kiểm lâm, 

Công an huyện, ban chỉ huy quân sự, trung tâm văn hóa truyền thông; 

                         - Thành viên BCĐ Chương trình MT PTLN bền vững huyện; 

                         - Chủ tịch UBND các xã có rừng; 

                         - Các chủ rừng trên địa bàn huyện. 

 
 

Hiện nay, thời tiết nắng nóng, khô hạn diễn biến phức tạp, nền nhiệt độ luôn 

ở mức cao (360C - 400C) nhiều khu rừng có nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cấp cực 

kỳ nguy hiểm); Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo 

đợt nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Để chủ động các biện pháp 

phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã có rừng, Ban chỉ đạo huyện, thủ trường 

các phòng, ngành và các chủ rừng tập trung triển khai tốt các nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã có rừng: 

- Thường xuyên tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng 

dân cư, tổ chức lực lượng thường trực 24/24h; Huy động lực lượng tại chổ xử lý khi 

có cháy rừng xẩy ra; 

- Phân công từng thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững cấp xã để tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc phòng cháy, 

chữa cháy rừng tại cơ sở; 

- Nghiêm cấm để người dân không có trách nhiệm vào rừng, các chủ rừng, 

người dân xử lý thực bì bằng hình thức đốt lửa trong thời gian cao điểm nắng nóng; 

 - Khi có cháy rừng xẩy ra yêu cầu Chủ tịch UBND xã báo cáo ngay cho Văn 

phòng Ban chỉ đạo huyện theo số điện thoại 0912 487 181; 02393 831 552 để phối 

hợp chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời khi cần thiết. 

2. Đối với các chủ rừng: 

- Tổ chức thực hiện nghiêm Phương án, Kế hoạch đã được phê duyệt, đầu tư 

kinh phí thích đáng để xây dựng đường băng cản lửa, mua sám các dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chổ” chú 

trọng phòng là chính, chữa cháy phải dứt điểm kịp thời. 

- Chủ động xem xét, tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm 

nghiệp nếu xét thấy không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng ở các 

khu rừng trọng điểm, nguy cơ cháy cao. 



 

 

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trên 

địa bàn để thực hiện tốt các biện pháp PCCCR, đặc biệt là khu vực giáp ranh. 

3. Phòng Nông nghiệp - PTNT: 

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các phòng, ngành liên quan thực hiện 

có hiệu quả Phương án PCCCR, tham mưu Ban chỉ đạo huyện thực hiện việc tổ 

chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu chữa 

cháy rừng tại các địa phương;  

- Phối hợp các phòng, ngành chức năng tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân để xẩy ra sai phạm trong việc PCCCR. 

4. Hạt kiểm lâm (Văn phòng Ban chỉ đạo): 

- Theo dỏi tình hình thời tiết, cập nhật, dự báo, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng 

hàng ngày để phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền đến mọi 

người dân biết, phòng ngừa. Bố trí lực lượng thường trực 24/24h để nhận thông tin 

tình hình cháy rừng tại các địa phương, đơn vị; 

- Tổ chức rà soát, kiểm tra vùng trọng điểm cháy rừng trong phương án phòng 

cháy, chữa cháy rừng và có phương án chữa cháy rừng cụ thể cho khu vực này; 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra các xã về việc 

xây dựng, tổ chức thực hiện Phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chổ”. 

Tổng hợp cáo bằng văn bản về UBND huyện (qua phòng NN-PTNT) hàng tuần. 

5. Công An huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện: 

Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng theo 

Phương án số 05/PA-BCĐ ngày 12/03/2020 của Ban chỉ đạo huyện; Bố trí lực lượng, 

phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Đồng thời tổ chức điều tra, làm rõ 

nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

6. Các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện: Theo chức năng nhiệm vụ được 

giao chỉ đạo ngành, đơn vị mình phụ trách tổ chức thực hiện tốt các biện pháp PCCCR 

theo quy định. Đồng thời thường xuyên bám sát địa bàn được phân công để kiểm tra 

giám sát các địa phương thực hiện nghiêm phương án PCCCR đã được phê duyệt. 

7. Trung tâm văn hóa truyền thông: Chủ động phối hợp Hạt kiểm lâm 

phát sóng liên tục các nội dung về phòng cháy, chữa cháy rừng, cấp dự báo cháy 

rừng để người dân biết, chủ động phòng ngừa. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã có rừng, các chủ rừng, thành viên Ban chỉ 

đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c); 

- Sở NN - PTNT (B/c); 

- TT H.ủy-HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành, đơn vị; 

- Lưu: VT, NN, KL; 

- Gửi: VB giấy + Thư điện tử.                         .                               

KT. CHỦ TỊCH 

                         PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

   

 Đặng Giang Trung 
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