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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách 

phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng 

 

 Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ 

xảy ra cháy rừng trên diện rộng luôn ở cấp độ cao cấp và cực kỳ nguy hiểm. 

Trong 3 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Tam Dương đã xảy ra 01 vụ 

cháy rừng tại khu vực đồi Quả Báo, thôn Long Sơn, xã Đạo Tú, cháy rừng 0,2440 

ha đã làm thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực. Để 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 31/3/2020 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, 

chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban cơ quan liên 

quan và UBND các xã, thị trấn có rừng triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

 Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số13-CT/TW ngày 12/1/2017 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị Quyết số 71/NQCP ngày 

08/8/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số13-CT/TW ngày 12/1/2017 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công điện hỏa tốc số 481/CĐ-TTg 

ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp 

bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông tư số 25/2019/TTBNN&PTNT ngày 

27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy chữa cháy 

rừng; Văn bản số 124/UBND-NN2 ngày 08/1/2020 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; trong đó các phòng, 

ban, cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một 

số nội dung sau:  

 1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn có rừng và các chủ rừng tổ chức 

thực hiện phương án và các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lực lượng liên ngành trong công tác 

phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện 

xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. 

 2. Hạt Kiểm lâm 

Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan liên quan của huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn có rừng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa 

cháy rừng; 
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Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

nghiêm minh những hành vi khai thác rừng, phá rừng và gây cháy rừng trái phép; 

kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện về các giải pháp bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng; định kỳ báo cáo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên 

đài truyền thanh của huyện; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Lâm nghiệp, Thông tư số 

25/2019/TT-BNN&PTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định về phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh 

những hành vi vi phạm các quy định về PCCCR, BVR; cập nhật, tổ chức dự báo 

cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để dự 

báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện; 

 3. Công an huyện; BCH Quân sự huyện 

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy rừng. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần 

để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo xử lý 

kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. 

 4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện 

 Tăng cường thời lượng phát thanh giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy rừng, bảo vệ rừng, đưa tin kịp thời, chính xác các tin tức về thời tiết, khí 

tượng thủy văn, cảnh báo cháy rừng để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và 

nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, 

bảo vệ rừng. 

 5. UBND các xã, thị trấn có rừng 

 a) Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của huyện; Hạt kiểm lâm huyện và 

các lực lượng khác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng;  

 b) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, nâng cao vai trò 

trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ và phát 

triển rừng được qui định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác 

bảo vệ rừng;  

 c) Kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện phương án và các biện pháp 

PCCCR, BVR trên địa bàn; Xác định cụ thể 2 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 mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng;  

 d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCCCR, BVR trong cộng đồng dân cư; với nhân dân nơi có rừng để kịp thời tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác PCCCR, BVR;  
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 đ) UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng tập trung mọi nguồn lực, chủ 

động triển khai các biện pháp PCCCR, BVR để thực hiện tốt công tác PCCCR, 

BVR; đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh và những ngày 

nắng nóng cao điểm; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người vào những khu 

vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng 

lửa trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng;  

 e) Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông 

tin cảnh báo cháy sớm của Đài truyền thanh huyện, xã để kiểm tra, phát hiện sớm 

điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về cơ quan thường trực 

PCCCR, BVR huyện (Hạt kiểm lâm huyện) để phối hợp chỉ đạo;  

 g) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những vi phạm quy định 

phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;  

h) Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy 

ra cháy rừng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân và chủ rừng thiếu trách nhiệm để 

xảy ra cháy rừng, phá rừng trên địa bàn thì người đứng đầu chính quyền địa 

phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

 Trưởng các phòng, ban, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có rừng theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế 

hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 
- TT Huyện ủy; 
- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 
- CPVP HĐND&UBND huyện; 
- Các phòng, ban, đoàn thể của huyện; 
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 
- Công an huyện; 
- Trung tâm Văn hoa - TT - TT huyện; 
- Hạt Kiểm lâm huyện; 
- UBND các xã, thị trấn có rừng; 
- Lưu: VT. 
 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Mạnh Thắng 
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