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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:  245  /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày  16  tháng 10  năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện các hoạt động sau cháy rừng 

 

Thực hiện Công văn số 4683/BNN-TCLN ngày 03/ 7/2019 của Bộ Nông nghiệp 

&PTNT về việc triển khai thực hiện các hoạt động sau cháy rừng và Công văn số 

4563/UBND-NN ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo thiệt 

hại do cháy rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình thực 

hiện các hoạt động sau cháy rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG  

1. Công tác tham mƣu, chỉ đạo điều hành 

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án huy động lực lượng, phương tiện 

tham gia chữa cháy rừng; Công văn số 875/UBND-NN ngày 07/3/2019, Công văn 

số 1889/UBND-NN ngày 06/5/2019, Công điện 01/CĐ-UBND ngày 20/5/2019, 

Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 29/6/2019 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2019. 

- Ban chỉ đạo 886 tỉnh ban hành 02 văn bản tăng cường công tác phòng cháy 

chữa cháy rừng; Công văn số 01/BCĐ-VP ngày 20/02/2019 về việc thống nhất lực 

lượng, phương tiện để huy động tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

năm 2019 gửi 15 đơn vị Công an, Quân đội, Y tế, Truyền tải điện, các công ty Lâm 

nghiệp, BQL rừng trên địa bàn tỉnh; Lập báo cáo 12 vụ cháy rừng xảy ra trên địa 

bàn; Kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày cho các đơn vị tổ chức 

trực PCCCR. 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục đã ban hành 04 văn bản tăng cường 

công tác PCCCR, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ 

PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Kết quả triển khai công tác PCCCR 

Từ đầu mùa khô, UBND tỉnh, BCĐ 886 tỉnh đã chỉ đạo UBND, BCĐ 886 các 

huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác PCCCR trên địa bàn; 

bố trí lực lượng trực PCCCR đảm bảo chế độ thông tin liên lạc; kiểm tra, bảo 

dưỡng phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng cho PCCCR... đạt được 

các kết quả sau: 

- BCĐ 886 tỉnh triển khai tổ chức kiểm tra công tác PCCCR 08 đợt tại địa bàn 
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các huyện, các chủ rừng, đồng thời phối hợp Công an tỉnh kiểm tra an toàn 

PCCCR của 10 chủ rừng lớn trên địa bàn toàn tỉnh; 

- UBND và BCĐ 886 các huyện ban hành 22 văn bản về việc tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; ban hành 07 kế hoạch kiểm tra công tác 

bảo vệ rừng, PCCCR; Xây dựng 07 Phương án huy động lực lượng, phương tiện 

chữa cháy rừng; Kiện toàn 07 BCĐ huyện với 82 thành viên; Hướng dẫn và tham 

gia ý kiến về 28 phương án PCCCR của các chủ rừng là tổ chức; tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền Luật Lâm nghiệp 7 đợt cho các ban ngành cấp huyện, cấp xã. 

- UBND và BCĐ 886 các xã xây dựng 63 phương án PCCCR; hướng dẫn chủ 

rừng xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCCCR theo Nghị định 

156/2018/NĐ-CP; Kiện toàn 94 BCĐ 886 cấp xã với 1.348 thành viên; Cũng cố 

537 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng với 5.005 người tham gia; Ban hành văn bản 

tăng cường công tác PCCCR trên địa bàn; Họp dân 154 đợt, 7.263 lượt người tham 

gia; Ký cam kết bảo vệ rừng với 627 hộ gia đình cá nhân; Tuyên truyền trên trên 

hệ thống loa FM huyện, xã, thôn 513 lượt; Đưa 06 tin trên đài truyền hình, báo chí 

04 tin; Tuyên truyền lưu động: 23 đợt. 

- UBND thị xã Quảng Trị khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 02 cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy rừng tại địa bàn xã Hải Lệ trong vụ 

cháy rừng ngày 24/7/2019. 

II. TÌNH HÌNH CHÁY RỪNG VÀ THIỆT HẠI DO CHÁY RỪNG GÂY RA 

1. Tình hình cháy rừng  

a) Tổng hợp cháy rừng ở địa phương năm 2019 

- Số vụ cháy: Từ đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 12 vụ cháy rừng trồng, (ở 

các huyện: Gio Linh 2 vụ, Triệu Phong 02 vụ, TX Quảng Trị 01 vụ, Hải Lăng 02 

vụ, Cam Lộ 5 vụ); tổng diện tích rừng bị cháy 44,70 ha, giá trị thiệt hại 1.074,3 

triệu đồng, lực lượng chữa cháy 1.287 người. Các vụ cháy rừng trên địa bàn được 

báo cáo kịp thời đến UBND tỉnh và BCĐ 886 Trung ương theo đúng quy định. 

- Số điểm cháy: Xảy ra 56 điểm cháy thực bì gần rừng và dưới tán rừng, BCĐ 

886 các huyện đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt nên 

không gây thiệt hại đáng kể về rừng (ở các huyện: Vĩnh Linh 08, Gio Linh 05, 

Đông Hà 05, Triệu Phong 04, Thị xã Quảng Trị 01, Hải Lăng 09, Cam Lộ 16, 

Đakrông 07, Hướng Hóa 01) 

b) Những khó khăn vướng mắc khi chữa cháy rừng 

- Khó khăn khi tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

+ Thiếu nhân lực có nghiệp vụ chuyên ngành về chữa cháy rừng bằng phương 

tiện thiết bị cơ giới. Việc trang bị và sử dụng phương tiện thiết bị cơ giới chuyên 

dụng để chữa cháy rừng còn thiếu hoặc điều kiện địa hình không cho phép.  

+ Hệ thống đường lâm nghiệp còn ít, chưa được đầu tư xây dựng đúng mức 

nên đi lại khó khăn, vì thế phương pháp chữa cháy cơ giới khó áp dụng, phần lớn 
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sử dụng lực lượng, phương tiện thủ công; một số khu vực còn nhiều phế liệu bom 

đạn chiến tranh, nguy hiểm trong chữa cháy. 

+ Các đám cháy thường xảy ra trên diện rộng, địa hình đồi núi chia cắt, hiểm 

trở cho nên công tác chỉ huy chữa cháy gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong việc 

phối hợp, thống nhất hành động, dẫn đến hiệu quả chữa cháy chưa cao.  

+ Trong chữa cháy rừng còn bộc lộ một số hạn chế: Lực lượng đông nhưng 

chưa được tổ chức chặt chẽ, điều hành còn lúng túng, phương án chữa cháy trong 

trường hợp cụ thể chưa sát thực tế. Chế độ thông tin trong chữa cháy rừng có khi 

còn chưa kịp thời và chính xác vì vậy khó khăn cho việc nắm bắt và nhận định sát 

tình hình diễn biến của đám cháy, để phục vụ cho công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa 

cháy rừng và đảm bảo hậu cần.  

- Khó khăn, vướng mắc về chính sách cho chữa cháy rừng 

+ Việc thanh toán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng cho lực lượng tham gia chữa cháy 

rừng quy định do các chủ rừng phải chi trả gặp khó khăn; việc chi trả công chữa 

cháy rừng chưa thoả đáng nhằm động viên, khích lệ;  Nguồn kinh phí cho chữa cháy 

rừng hạn chế nên trong quá trình chữa cháy rừng chưa làm tốt khâu hậu cần.  

+ Lực lượng bảo vệ rừng tại xã, thôn là lực lượng tại chỗ chủ yếu tham gia bảo 

vệ rừng và chữa cháy rừng, thiếu chính sách hỗ trợ, chưa được đào tạo, tập huấn 

thường xuyên, nên khi có cháy rừng xảy ra thì còn lúng túng nên hiệu quả thấp. 

c) Nguyên nhân gây cháy rừng: 

Qua theo dõi tình hình cháy rừng trong năm qua, nguyên nhân phần nhiều là 

do đốt lửa để xử lý thực bì sau khai thác vào những ngày nắng nóng gió to nhưng 

lại chủ quan, không có đường băng cản lửa đủ rộng, không bố trí lực lượng kiểm 

soát do vậy không kiểm soát được ngọn lửa dẫn đến lan qua cháy rừng hoặc vô ý 

trong sử dụng lữa gây ra. Bên cạnh đó, còn còn một số nguyên nhân do người dân 

tùy tiện sử dụng lửa trong rừng, ven rừng như đốt nươn 

g làm rẫy, thắp nhang, đốt vàng mã ở các nghĩa địa ven rừng, sử dụng lửa để 

đốt rác, khi chăn thả trâu bò…gây cháy lan vào rừng 

d) Kết quả điều tra, xác định hành vi vi phạm gây cháy rừng 

Trạm Kiểm lâm thị xã Quảng Trị, Hạt Kiểm lâm huyện Triệu Phong tham 

mưu và xử phạt 02 vụ vi phạm hành chính về hành vi vi phạm các quy định pháp 

luật về PCCCR gây cháy rừng với tổng số tiền 32.500.000 đồng; 

Các vụ cháy rừng khác hiện tại Hạt Kiểm lâm các huyện đang phối hợp Công 

an huyện, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra, xác 

minh nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng. 

2. Tổng hợp đánh giá thiệt hại do cháy rừng gây ra 

a) Thiệt hại về rừng 

Diện tích rừng bị cháy và thiệt hại là 44,70 ha, giá trị thiệt hại 1.074,3 triệu 
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đồng; trong đó rừng phòng hộ: 24,47 ha, rừng sản xuất 20,23 (có mẫu biểu tổng 

hợp kèm theo). 

b) Thiệt hại về người và tài sản  

Có 01 nhân viên lái xe của Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng bị thương trong khi 

tham gia chữa cháy rừng; không có thiệt hại về phương tiện, dụng cụ PCCCR. 

III. TỒN TẠI, VƢỚNG MẮC VỀ PCCCR 

1. Tồn tại, vƣớng mắc trong quá trình thực hiện công tác PCCCR 

- Lực lượng Bảo vệ rừng -PCCCR ở những xã có rừng chưa được đầu tư trang 

bị phương tiện, dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác PCCCR, thiếu kỹ năng 

chữa cháy rừng nên khi tham gia chữa cháy còn lúng túng. 

- Việc đầu tư kinh phí để xây dựng công trình Bảo vệ rừng-PCCCR, mua sắm 

dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng của các chủ rừng chưa đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ của công tác chữa cháy rừng hiện nay. 

- Một số chủ rừng chưa thực hiện tốt các quy định về PCCCR như: Việc dọn 

thực bì, cành ngọn sau khai thác vào mùa nắng tạo thành một khối lượng lớn vật 

liệu dễ cháy dưới tán rừng; khi thiết kế trồng rừng chưa xây dựng hệ thống đường 

ranh cản lửa, việc đốt xử lý thực bì để trồng rừng biện pháp phòng cháy lan chưa 

đảm bảo; 

- Hiện nay việc mua, bán, sang nhượng đối với rừng trồng sản xuất không làm 

thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu nên việc theo dõi quản lý hồ sơ chủ rừng còn gặp 

nhiều khó khăn, rất khó trong công tác chấp hành các quy định về bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Một số hoạt động trong rừng của người dân như: khai thác rừng, đốt nương 

làm rẫy, thu hái lâm sản phụ, đốt ong lấy mật, thắp nhang đốt vàng mã, rà tìm phế 

liệu chiến tranh,.... sử dụng lửa không cẩn thận tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. 

- Địa hình phức tạp, hệ thống đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa xuống 

cấp do mưa lũ ... nên giao thông đi lại trong rừng gặp nhiều khó khăn; nguồn nước 

chữa cháy rừng chủ yếu từ sông suối, ao hồ chứa nước vào mùa nắng thường bị 

khô cạn nên bất lợi cho tổ chức chữa cháy rừng bằng phương pháp cơ giới. Do 

nhiều vị trí xảy ra cháy rừng có độ dốc cao, xa khu dân cư nên việc tổ chức ứng 

cứu chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.  

- Đời sống vật chất của người dân vùng cao còn khó khăn, trình độ còn hạn 

chế, việc đốt nương làm rẫy, săn bắt động vật rừng, khai thác gỗ, củi, ra tìm phế 

liệu chiến tranh... là nguyên nhân thường xuyên gây ra cháy rừng. Việc kiểm soát 

người vào rừng trong thời điểm dự báo cháy rừng cấp IV, V gặp rất nhiều khó 

khăn mặc dù lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng cùng với chính quyền địa phương 

tổ chức tuyên truyền, kiểm tra nhưng vẫn chưa ngăn chặn triệt để. 

- Ý thức về sử dụng lửa để sinh hoạt, xử lý thực bì … trong rừng, ven rừng 

còn tùy tiện, chủ quan; một số bộ phận dân cư là người đồng bào dân tộc thiểu số 
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với tập quán canh tác đốt nương làm rẫy, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cất cao. 

- Cháy rừng thường xảy ra bất thường, kể cả ban đêm, ngày nghỉ, lực lượng 

thường trực tại các xã không thường xuyên, vì vậy việc huy động lực lượng tại chổ 

tham gia chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các vụ cháy khó tìm được 

thủ phạm để xử lý nhằm răn đe giáo dục. 

2. Tồn tại, vƣớng mắc trong cơ chế chính sách cho công tác PCCCR 

- Hiện tại UBND các xã chưa được cấp kinh phí theo Quyết định 

07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng chính phủ, trong khi đó nguồn 

kinh phí phục vụ PCCCR các xã rất hạn hẹp, dẫn đến hiệu quả PCCCR không 

được cao.  

- Hiện nay thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 

04/8/2005 của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng; Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ 

Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; 

thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng 

chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng đã bị bãi bỏ và chưa có thông 

tư thay thế.   

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP còn chung chung, gây khó khăn cho địa 

phương trong việc áp dụng như: quy định về chế độ thông tin cấp dự báo cháy 

rừng và phát hiện cháy sớm; quy định về chế độ thường trực, thông tin, báo cáo 

trong phòng cháy, chữa cháy rừng; về phân loại đám cháy để phân cấp trách nhiệm 

và huy động lực lượng chữa cháy rừng, quy định về người chỉ huy chữa cháy rừng; 

chế độ chính sách đối với người được huy động tham gia chữa cháy rừng... 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về phòng cháy chữa cháy rừng 

BCĐ 886 các cấp đã chủ động kiểm tra công tác PCCCR tại các địa bàn trọng 

điểm nhất là vào thời gian dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V; Văn phòng thường trực 

BCĐ 886 các cấp tổ chức lực lượng trực PCCCR theo đúng quy định; các đơn vị 

thường xuyên bảo dưởng, sửa chữa phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy để sẵn 

sàng tham gia chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao.  

Tổ chức tốt thông tin cấp dự báo cháy rừng đến BCĐ 886, Hạt Kiểm lâm các 

huyện và trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh báo kịp thời nguy cơ 

cháy rừng trên địa bàn các huyện của tỉnh. 

Các chủ rừng là tổ chức triển khai lực lượng bảo vệ rừng, thường xuyên tuần 

tra ở những khu vực rừng trọng điểm dể cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng, 

trực gác ở các chòi canh lửa để phát hiện sớm cháy rừng nhằm huy động lực lượng 

dập tắt kịp thời. 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=61/2007/TTLT-BNN-BTC
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Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Bảo vệ-PCCCR 

bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, họp thôn lồng ghép, tuyên 

truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn ... 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẻ việc khai thác rừng trồng, xử 

lý thực bì để trồng rừng tránh tình trạng đốt thực bì gây lan vào rừng; Bố trí lực 

lượng tuần tra vào những ngày nắng nóng. 

Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ để chữa cháy rừng. Chăm sóc luỗng phát thực 

bì các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao.  

2. Giải pháp phục hồi rừng sau cháy 

Đề xuất phương án phù hợp để khôi phục diện tích rừng bị cháy: 

- Trồng lại rừng: 44,70 ha, thời gian thực hiện: tháng 10/2019-11/2020.   

V. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 

1. Về kinh phí 

a) Kinh phí để khôi phục rừng bị cháy:  

+ Trồng lại rừng: 44,70 ha = 1.140.000.000 VNĐ, trong đó rừng phòng hộ: 

24,47 ha = 735.000.000 VNĐ, rừng sản xuất: 20,23 ha = 405.000.000 VNĐ; 

Tổng kinh phí đề xuất: 1.140.000.000 VNĐ, 

+ Kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ: 1.140.000.000 VNĐ  

b) Kinh phí cấp bách phục vụ công tác PCCCR:  

- Đề nghị Trung ương hỗ trợ: 1.292.600 VNĐ (Có phụ biểu kèm theo) 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp &PTNT xem xét trình Chính phủ bố trí kịp thời 

nguồn vốn Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị  

giai đoạn 2016-2020. 

2. Về cơ chế chính sách 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm ban hành Thông tư 

hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng, chế độ, chính sách trong hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị kính báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp 

theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Tổng cục Lâm nghiệp (b/c); 

- UBND tỉnh Quảng Trị (b/c); 

- Cục Kiểm lâm; 

- BCĐ 886 tỉnh Quảng Trị; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- BCĐ 886 các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VP, KHTC. 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.TRỊ         Phụ biểu 01  

              
BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG BỊ THIỆT HẠI DO CHÁY TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo báo cáo số   245  /BC-SNN ngày  16  /10/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị) 

TT 
Tên chủ 

rừng 

Địa điểm 
Tổng 

diện 

tích 

rừng 

bị 

cháy 

Diện tích rừng bị thiệt hại do cháy (ha) Tỷ lệ 

% 

thiệt 

hại 

Thời gian 

cháy Tổng 

diện 

tích bị 

thiệt 

hại 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Lô, 

khoảnh, 

tiểu khu 

Thôn, xã, 

huyện 
Tổng PH ĐD SX Tổng PH ĐD SX 

Loài 

cây 

Năm 

trồng  

 

1 2 3 4 5 6=7+11 7=8+9+10 8 9 10 11=12+13+14 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Hộ gia 

đình 

Lô 14, 

khoảnh 1, 

tiểu khu 

855TR 

Thôn Mỵ 

Trường, Xã 

Hải 

Trường, 

Hải Lăng 

13,6 2,56         2,56     2,56 
 Keo 

lai 
2018 60 

13h40 - 

18h00 

20/5/2019 

2 

UBND 

xã Triệu 

Trạch 

Lô 3, 

khoảnh 1 

và lô 3, 

khoảnh 2, 

tiểu khu 

791T 

Thôn An 

Trạch, 

Triệu 

Trạch, 

Triệu 

Phong 

18,10 16,50         16,50 16,50     
Keo lá 

Tràm 
1997 90 

11h00 - 

15h30 

14/6/2019 

3 

BQL 

RPHLV 

sông 

Bến Hải 

Lô 9, 

khoảnh 6, 

tiểu khu 

601 

Xã Linh 

Thượng, 

Gio Linh 

1,0 0,60         0,60 0,60     

Keo, 

Sao, 

Lát, 

Nhội 

2015 100 
10h30 - 

14h45 

27/6/2019 
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4 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Lâm 

nghiệp 

Đường 

9 và 

HGĐ 

Khoảnh 

10, tiểu 

khu 

NTK10 

Thôn Tân 

Xuân 1, 

Cam 

Thành, 

Cam Lộ 

1,64 1,35         1,35     1,35 

Keo 

lai, 

Cao Su 

2017, 

2012 
80 

10h00 - 

14h00 

29/6/2019 

5 
Hộ gia 

đình 

Lô 142, 

156, 112, 

tiểu khu 

NTK6 

Thôn An 

Bình, xã 

Cam 

Thanh, 

Cam Lộ 

1,15 1,12         1,12     1,12 Keo lai 2015 100 
13h00 - 

15h30 

07/7/2019 

6 
Hộ gia 

đinh 

Khoảnh 5, 

tiểu khu 

783 

Thôn Sơn 

Nam, Cam 

Chính, Cam 

Lộ 

1,90 1,90         1,90     1,90 Keo lai 2016 100 
15h00 - 

15h30 

07/7/2019 

7 
Hộ gia 

đình 

Lô 87, 

khoảnh 2, 

tiểu khu 

NTK 

Thôn Tân 

Sơn, Cam 

Nghĩa, Cam 

Lộ 

2,70 1,70         1,70     1,70 

Keo 

lai, 

Cao Su 

2016, 

2005 

100, 
60 

15h45 - 

18h30 

08/7/2019 

8 

BQL 

RPHLV 

sông 

Bến Hải 

Lô 2a, 

khoảnh 4, 

tiểu khu 

593 

Linh 

Thượng, 

Gio Linh 

3,7 1,80         1,80 1,80     

Keo tai 

tượng, 

Thông, 

Sao, 

Lát, 

Nhội 

2005, 

2016 
100 

13h50 - 

18h25 

08/7/2019 

9 

UBND 

xã Triệu 

Sơn 

Lô 2, 

khoảnh 1 

và lô 1,2, 

khoảnh 2, 

tiểu khu 

794 

Xã Triệu 

Sơn, Triệu 

Phong 

13,23 5,57         5,57 5,57     
Keo lá 

tràm 

2002, 

2003 
90 

12h00 - 

17h00 

20/7/2019 
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10 
Hộ gia 

đình 

Lô 13, 

khoảnh 4, 

tiểu khu 

832 

Xã Hải Lệ, 

TX Quảng 

Trị 

2,46 2,46         2,46     2,46 Keo lai 2016 90 
08h00 - 

16h10 

24/7/2019 

11 

HTX 

Phú 

Hưng và 

HGĐ 

Lô 19, 48, 

50, 

khoảnh 1, 

tiểu khu 

813A 

Xã Hải 

Phú, Hải 

Lăng 

19,56 1,24         1,24     1,24 Keo lai 2017 90 
0h10 - 

4h00 

26/7/2019 

12 
Hộ gia 

đình 

Lô 82, 

khoảnh 7, 

tiểu khu 

NTK5 

Xã Cam 

Nghĩa, Cam 

Lộ 

7,90 7,90         7,90     7,90 Keo lai 2015 100 
15h45 - 

18h45 

06/8/2019 

  Tổng     86,94 44,70 0 0 0 0 44,70 24,47 0 20,23        
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. TRỊ            Phụ biểu 02 

 

BIỂU TỔNG HỢP THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN DO CHÁY RỪNG GÂY RA 
 

TT 
Chủ quản lý tài 

sản 

Địa 

điểm 

Loại tài sản, công 

trình bị thiệt hại 

Mức độ thiệt hại 

(%) 

Ƣớc tính về 

tiền (VNĐ) 

Ghi 

chú 

   Không           

              

              

              

              

              

  Tổng           
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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Q. TRỊ                 Phụ biểu 03 

      

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT BỔ SUNG KINH PHÍ CẤP BÁCH  

PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCCCR NĂM 2019 

(Kèm theo báo cáo số   245  /BC-SNN ngày  16  /10/2019 của Sở Nông nghiệp 

& PTNT Quảng Trị) 
 

      

TT Hạng mục ĐVT Số lƣợng 

Đơn giá 

(ngàn 

đồng) 

Thành tiền 

(ngàn 

đồng) 

1 Áo quần chữa cháy chuyên dụng bộ 62 1.200 74.400 

2 
Máy tính xách tay để xử lý thông tin, số liệu 

PCCCR tại hiện trường 
cái 1 17.000 17.000 

3 Ống nhòm đo khoảng cách  cái 2 8.000 16.000 

4 Máy ảnh NIKON P1000 cái 1 23.500 23.500 

5 Máy thổi gió cầm tay   cái 90 11.980 1.078.200 

6 Bồn chứa nước di động CCR cái 10 4.000 40.000 

7 Máy cưa xăng STIHL MS 250 cái 1 7.500 7.500 

8 Máy cắt thực bì cái 3 12.000 36.000 

  Tổng cộng       1.292.600 

 

(Bằng chữ: Một tỉ hai trăm chín mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.TRỊ                                                                Phụ biểu 04 

 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ NGƢỜI BỊ CHẾT, BỊ THƢƠNG DO CHÁY RỪNG 
 

T

T 
Họ và tên 

Bị 

chết 
Bị thƣơng Nguyên nhân 

Ngày/tháng

/năm 
Ghi chú 

1 
Nguyễn Thanh  

Vũ  

Gãy tay 

phải, trầy 

chân 

Trượt chân bị ngã 

trên xe chữa cháy 
18/7/2019 

Đơn vị: Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hải Lăng 

       

       

       

       

       

 
Tổng 
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