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Số:           /UBND-NN&PTNT 

V/v tăng cường công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng, bảo vệ rừng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày         tháng 6 năm 2021 

   

  Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Công an huyện; 

- BCH quân sự huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- UBND các xã, thị trấn có rừng (Thanh Vân, Duy  

Phiên, Đạo Tú, Hoàng Hoa, Hướng Đạo, Kim Long,  

Hợp Hòa, Đồng Tĩnh, An Hòa, Hoàng Đan);  

- Các chủ rừng trên địa bàn huyện. 

 

 UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 1292/SNN&PTNT-

CCKL ngày 17/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công 

tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, UBND huyện yêu cầu các cơ quan 

liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung, phối hợp triển khai thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, trọng tâm là Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị 

định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 25/2019/TT-BNN&PTNT ngày 27/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp & PTNT quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng 

cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, nhất là 

các xã, thị trấn có rừng cần nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các 

quy định của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng được quy 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. 

 Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy 

rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra, 

UBND huyện chỉ đạo như sau: 

 1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng 

giữa các cơ quan liên quan và lực lượng liên ngành, trong đó tập trung chuẩn bị tốt 

phương án 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.  
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Tham mưu BCH PCTT&TKCN kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, chủ rừng 

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

 2. Hạt Kiểm lâm 

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình về công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng, bảo vệ 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 phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ 

rừng; định kỳ báo cáo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên đài truyền thanh của huyện. 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng giữa các cơ 

quan liên quan và lực lượng liên ngành. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn có rừng, chủ rừng thực hiện 

các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. Chủ động phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 

pháp luật, vận động quần chúng nhân dân các chủ rừng thực hiện các quy định về 

phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng.  

 3. Công an huyện; BCH Quân sự huyện 

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng, bảo vệ rừng, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng để đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống 

cháy rừng lớn có thể xảy ra. 

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

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy chữa 

cháy rừng, bảo vệ rừng; tăng thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin cảnh báo và dự 

báo cháy rừng. 

 5. UBND các xã, thị trấn có rừng 

Chủ động thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình về công tác 

bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh 

chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác tại những khu vực trọng 

điểm để kiểm soát các hoạt động của người dân sinh sống trong và ven các khu 

rừng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu vực rừng có nguy cơ cháy 

cao; đảm bảo lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong suốt mùa 

nắng nóng, khô hanh để phát hiện sớm các điểm cháy rừng; đảm bảo chế độ thông 

tin liên lạc, báo cáo thường kỳ, đột xuất diễn biến tình hình cháy rừng và các hành 

vi xâm hại tài nguyên rừng tại địa bàn theo từng cấp. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ rừng chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 
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cháy rừng; tổ chức, tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy 

rừng ở các cộng đồng dân cư thôn, bản nơi có rừng. 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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