
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:           /UBND-NN&PTNT 

V/v thực hiện nội dung Công điện số 

905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các biện 

pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy 

rừng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày         tháng 7 năm 2021 

   

  Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của huyện;   

- Công an huyện; 

- BCH quân sự huyện; 

- 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). 

 

 Thực hiện nội dung Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy 

rừng (Sao gửi kèm theo); 

 UBND huyện chỉ đạo và yêu cầu các phòng, cơ quan liên quan, UBND 

các xã, thị trấn có rừng và BCH PCTT&TKCN huyện tổ chức, triển khai thực 

hiện có hiệu quả một số nội dung sau: 

  1. Theo dự báo, trong thời gian tới, thời tiết còn tiếp tục nắng nóng gay 

gắt, hanh, khô kéo dài và có nhiều diễn biến bất thường, nguy cơ cháy rừng 

luôn ở mức độ cao (cấp IV, cấp V- Cấp cực kỳ nguy hiểm) gây thiệt hại lớn về 

rừng, môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và đời sống người dân. Do 

vậy, Thủ trưởng các phòng, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

có rừng và các thành viên BCH PCTT&TKCN huyện nghiêm túc quán triệt 

triển khai, thực hiện quyết liệt Công điện số 3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 

01/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 4233/UBND-NN2 ngày 

02/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện nội dung Công điện của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy 

rừng và bảo vệ rừng; Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 

số 155/TB-UBND ngày 25/6/2021; Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính 

phủ; Văn bản số 2029/UBND-NN&PTNT ngày 18/6/2021 của UBND huyện 

về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; 
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 2. Đối với các xã, thị trấn có rừng khẩn trương chỉ đạo, triển khai các 

biện pháp cấp bách sau: 

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy 

rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; 

- 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 công 

tác tuyên truyền về PCCCR trên hệ thống loa truyền thanh của cấp xã phải được 

phát ít nhất 3 lượt/ ngày; 

- Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt 

phương châm “4 tại chỗ”. 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; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt 

mùa hanh ngô, ngày nắng nóng cao điểm; 

- 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 cháy rừng; tổ chức, tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, 

chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư thôn, xóm nơi có rừng; 

- Chỉ đạo các chủ rừng chủ động rà soát các phương án PCCCR đã xây 

dựng và có phương án sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết đảm bảo an 

toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước; 

- Khi có cháy rừng xảy ra, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra 

làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật và 

xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng; 

- Kịp thời đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra gửi 

UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo 

hoạt động phối hợp, hiệp đồng giữa Hạt Kiểm lâm với Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện, Công an huyện trong công tác chỉ huy, điều hành huy động lực lượng, 

phương tiện kịp thời ứng cứu cháy rừng khi có yêu cầu. 

 - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp PCCCR & BVR. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chỉ đạo ngành điện lực phối hợp với chính 

quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng có liên quan rà soát hành lang lưới 

điện có nguy cơ bị ảnh hưởng khi cháy rừng xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, 
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không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và 

đời sống người dân. 

 5. Hạt Kiểm lâm:  

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, đơn vị, chủ rừng thực 

hiện các biện pháp PCCCR; kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện chỉ 

đạo thực hiện chủ trương và giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng; 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; 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; 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn huyện, nhất 

là các khu vực trọng điểm về cháy rừng; 

- 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; 

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

thông tin cảnh báo cháy sớm của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc để 

kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo tình hình phát sinh cháy rừng 

về cơ quan thường trực PCCR, BVR tỉnh (Chi cục Kiểm lâm tỉnh). 

- Tổng hợp, thống kê mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra báo cáo 

UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp &PTNT).   

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch: Phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối 

nguồn ngân sách huyện, tham mưu UBND huyện bố trí, hỗ trợ các cơ quan, đơn 

vị mua sắm, bổ sung trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCCCR năm 2021 và 

các năm tiếp theo; hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho PCCCR đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả và đúng quy định. 

 7. 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. Phối hợp với 

phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm thực hiện hiệp đồng chữa cháy 

rừng, kiểm tra các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ 

rừng; tổ chức điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa 

cháy rừng theo quy định của pháp luật; sẵn sàng huy động lực lượng, phương 

tiện tham giao chữa cháy rừng khi được huy động. 

8. 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 
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thời lượng phát sóng về PCCCR trên đài truyền thanh cấp huyện, kịp thời đưa 

tin cảnh báo và dự báo cháy rừng. 

 9. Ủy ban MTTQ VN huyện, Đoàn TNCS HCM huyện và các tổ chức 

chính trị- xã hội: Chỉ đạo các thành viên, đoàn viên, hội viên phối hợp chặt chẽ 

với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa 

cháy rừng, tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. 

 UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị trấn có rừng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-13T07:00:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Nguyễn Minh Thể<Thenm@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T09:45:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T09:45:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T09:45:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




