
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1187  /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày   6  tháng 7  năm 2020 

V/v tiếp tục tăng cường công tác PCCCR.  

 

Kính gửi:  

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các Ban quản lý RPH: LVS Bến Hải, Thạch Hãn, 

Hướng Hóa - Đakrông; 

- Các Ban quản lý Khu BTTN: Đakrông và Bắc Hướng Hóa; 

- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Bến Hải, 

Đường 9 và Triệu Hải. 

 

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia nhiệt 

độ trung bình trong năm 2020 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1
0
C đến 

2
0
C, tình trạng khô hanh, nhiệt độ cao kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng 

là rất lớn. Để chủ động triển khai và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra; tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 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; Chương trình hành động 175-CTHĐ/TU ngày 02 tháng 7 năm 

2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13/CT/TW; Công điện số 662/CĐ-

TCLN-KL ngày 26/5/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa 

cháy rừng; Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2020-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1490/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2020; văn bản 2944/UBND-NN ngày 03/7/2020 về tăng cường công 

tác phòng cháy chữa cháy rừng,  

Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng, các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp (chủ rừng) khẩn 

trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với Chi cục kiểm lâm: 

- Duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm 

soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; có phương án 

chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng 

rừng, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra 

cháy lớn. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi 

tầng lớp nhân dân trong công tác PCCCR; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống các trọng điểm về cháy rừng để tham 

mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR, trong đó yêu cầu các 

tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì 



trồng rừng và đốt nương làm rẫy cho UBND xã (Trưởng thôn, Kiểm lâm địa bàn) 

biết để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm kiểm soát quá trình sử dụng lửa trong 

xử lý thực bì. Trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp 

nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng 

lửa trong, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy. 

- Chỉ đạo theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống 

thông tin cảnh báo cháy sớm tại Website: http://kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát 

hiện sớm điểm cháy rừng. Thực hiện nghiệm túc chế độ thông tin, báo cáo ngay 

sau khi phát hiện cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo quy định tại Thông tư số 

25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy chữa cháy rừng để phối hợp chỉ 

đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. 

2. Đối với các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn 

- Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án PCCCR của đơn vị, 

doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện thời tiết khí hậu, lưu ý 

các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao. Chủ động phối hợp với Kiểm lâm địa 

bàn, lực lượng vũ trang, chính quyền các địa phương để thống nhất phương án 

huy động lực lượng khi xảy ra cháy lớn. 

- Chủ động xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy ở 

các khu rừng có nguy cơ dễ cháy và có điều kiện áp dụng, tuy nhiên phải đảm 

bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài nguyên rừng; làm mới, tu sửa đường băng 

cản lửa, các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng ở các diện tích rừng có nguy 

cơ xảy ra cháy cao. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo cấp cháy rừng từ Chi cục kiểm lâm 

tỉnh; bố trí trực chòi canh và trực phòng cháy chữa cháy 24/24. Kịp thời phát hiện và 

khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. 

- Kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo 886 cấp huyện, 

Hạt kiểm lâm huyện ngay sau khi phát hiện cháy rừng. 

 Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                             

- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC.                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 

 

http://kiemlam.org.vn/

		2020-07-06T11:25:16+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Phương<nguyenhongphuong_snn@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-07-06T14:31:47+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




