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Kính gửi: 
 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các chủ rừng là tổ chức. 
 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay 

tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng khô hanh kéo dài, nguy 
cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động công tác bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng là tổ chức rà soát lại phương 
án phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi được giao quản lý, điều chỉnh, bổ 

sung phương án sát với tình hình thực tế của đơn vị; rà soát, xác định cụ thể các 
khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực, đảm 

bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống do cháy rừng gây ra. Rà soát, kiện 
toàn các Ban Chỉ đạo, các tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các 

cấp; kiểm tra, rà soát lại phương tiện, trang thiết bị hiện có; tăng cường lực lượng 
tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy và cháy lớn. Đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 

giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực 
rừng có nguy cơ cháy cao; 

- Chỉ đạo, chỉ huy lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) 
thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo 

đảm theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu 
cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng 
phó, xử lý khi có cháy rừng xảy ra; 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong 
công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng lửa trong 

rừng và gần rừng của người dân; nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa gây 
nguy cơ cháy rừng; 

- Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy theo 
quy định; chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân, 

đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và xử 
lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. 

2. Chi cục Kiểm lâm 
- Nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh để dự báo, cảnh 

báo nguy cơ cháy rừng, thông tin cấp dự báo cháy rừng rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; tổ chức vận hành hệ thống thiết bị và phần mềm cảnh báo 
cấp cháy rừng và phát hiện sớm các điểm nghi cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ  



đạo tổ chức kiểm tra, xác minh ngay các điểm nghi cháy rừng. Chỉ đạo các Hạt 
kiểm lâm kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức, Uỷ ban nhân dân cấp xã; 

lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng 
cơ sở trong việc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị;  

- Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy của 

người dân theo quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, 
xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra 
cháy rừng; 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tình hình cháy rừng trên địa 
bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo, đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, 
chữa cháy rừng. 

3. Các chủ rừng là tổ chức 
- Rà soát, kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị; sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng của đơn vị để kịp thời ứng phó với các 
tình huống do cháy rừng gây ra; huy động lực lượng chữa cháy rừng ngay sau 

khi nhận được tin báo cháy rừng; 
- Chỉnh sửa, bổ sung kịp thời phương án phòng cháy và chữa cháy rừng 

của đơn vị khi có những thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy và 

các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện nghiêm 
phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt; 

- Bảo đảm kinh phí để đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy 
rừng của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng 
trước và trong mùa khô hanh theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất; đề xuất xử lý 

các hành vi vi phạm các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng; tổ 
chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy 

và chữa cháy rừng theo thẩm quyền; 
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, 

thông báo kịp thời cho cơ quan Kiểm lâm sở tại, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cơ quan quản lý trực tiếp những thay đổi có liên 
quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản lý. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thị Hoàn 
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