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biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

  

Thanh Thủy, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

   Kính gửi:   

- Các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm, 

  Công an, Ban chỉ huy quân sự, Đài Truyền thanh - TH huyện;  

- UBND các xã, thị trấn có rừng.  
 

 Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ thời tiết diễn biến khô hanh, nắng nóng có thể kéo dài, nhiệt độ ban ngày 

duy trì ở mức 38-40oc, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động triển khai 

có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng(PCCCR) 

giảm tới mức thấp nhất về thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu: Thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

có rừng thực hiện tốt nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

 - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã có 

rừng trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Chủ trì, phối hợp các ban ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện 

phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã, thị trấn 

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

 2. Hạt Kiểm lâm huyện 

 - Phối hợp với lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức 

tuần tra, kiểm tra những khu rừng trọng điểm, những vùng có nguy cơ cháy cao; 

đảm bảo duy trì quân số cán bộ bám nắm địa bàn; thực hiện nghiêm lịch trực 24/24 

h trong đợt cao điểm của mùa khô. 

 - Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, 

PCCCR của các chủ rừng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền tới tầng lớp nhân dân và các chủ rừng 

thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017 và Văn bản số 

211/UBND-KTN ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường 

công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 568/CĐ-

TCLN-KL ngày 11/5/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa 

cháy rừng. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện theo quy 

định. 

 



3. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 

ngành Công an, Quân sự, Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị 

phòng cháy, chữa cháy đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra 

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Kịp thời thông tin diễn biến thời 

tiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm huyện tuyên truyền, phát các 

tin, bài về công tác PCCCR. Chỉ đạo hệ thống loa truyền thanh cơ sở; UBND các 

xã có rừng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và các bản tin dự báo, cảnh 

báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn huyện. 

5. Đối với UBND các xã, thị trấn có rừng: 

- Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng cấp xã, 

tổ chức hiệu quả các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR, chủ động tốt 

phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng với nòng cốt là lực lượng 

dân quân tự vệ. Huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành 

vi phạm quy định về PCCCR. 

- Chỉ đạo cán bộ lâm nghiệp xã, trưởng khu hành chính có rừng giám sát 

chặt chẽ việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt. Trước khi đốt thực bì chủ rừng 

phải ký cam kết với Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Trường  hợp không ký cam kết sẽ 

bị xử lý theo quy định pháp luật. 

- Khi xảy ra cháy rừng, trưởng ban chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương đó, trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, 

phương tiện, chỉ huy tại hiện trường nhanh chóng đình chỉ hành vi vi phạm, dập tắt 

đám cháy khi còn ở phạm vi hẹp. Trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo trực 

tiếp bằng điện thoại lên cấp huyện để có sự chi viện, ứng cứu kịp thời. 

- Cập nhật thông tin thường xuyên diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, 

cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng cho từng khu vực, thông báo kịp thời để chủ 

rừng và người dân biết chủ động đối phó và phòng ngừa. 

 Địa phương nào để xảy ra cháy rừng mà phát hiện và xử lý chậm, gây 

thiệt hại lớn về tài nguyên rừng thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

Yêu cầu: Thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn có rừng nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô:Tân); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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