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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 
Số: 698/UBND-NN 

V/v triển khai thực hiện công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       
Kỳ Anh, ngày 04 tháng 7 năm 2018 

       

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Ban CHQS huyện, Công an 

huyện, Đồn BP Kỳ Khang; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; 

- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện. 

 

Thời gian qua, thời tiết trên địa bàn huyện nắng nóng gay gắt kéo dài liên 

tiếp nhiều ngày, nhiệt độ luôn ở mức cao từ 36 đến 40
0
C, cấp dự báo cháy rừng 

luôn ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm); tại địa bàn một số 

xã: Kỳ Tân, Kỳ Bắc, Kỳ Thọ, Kỳ Sơn,... đã có xảy ra phát cháy, nguyên nhân 

chủ yếu là do đốt thực bì, đốt ong… 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 và Công điện khẩn số 

11/CĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các 

biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Ủy 

ban nhân dân huyện Kỳ Anh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, phòng ngành liên quan, UBND các xã có rừng, các đơn vị 

chủ rừng tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 

22/6/2018 và Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh cho toàn thể cán bộ, công chức, hợp đồng lao động, các hộ nhận 

khoán rừng và người dân địa phương hiểu, chấp hành, triển khai thực hiện. 

2. Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh 

- Rà soát lại nội dung kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR năm 2018 cấp 

huyện để phát hiện, bổ cứu kịp thời các tồn tại (nếu có); tham mưu cho UBND 

huyện, BCĐ huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, chủ rừng thực 

hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; chủ động phối hợp với các phòng, ngành, 

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

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

an toàn PCCCR. 

- Cập nhật, theo dõi tình hình thời tiết hàng ngày, dự báo, cảnh báo nguy 

cơ cháy rừng đến mọi người dân biết để chủ động phòng ngừa; tổng hợp tình 

hình thực hiện của các đơn vị, diễn biến tình hình cháy rừng trên địa bàn huyện, 

báo cáo kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND huyện.  

- Bố trí lực lượng thường trực 24/24h trong suốt thời gian cao điểm nắng 

nóng, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động sẵn sàng ứng cứu kịp 

thời các vụ cháy rừng khi mới phát sinh, không để cháy lan sang diện rộng. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án số 533/PA-UBND ngày 25/5/2018 
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của UBND huyện về huy động lực lượng, phương tiện khi có cháy rừng lớn xảy 

ra trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Công an huyện kiểm tra, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm 

những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị, Công 

điện của các phòng, ngành, địa phương, chủ rừng. Báo cáo kịp thời các vụ cháy 

rừng trên địa bàn cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Chi cục Kiểm 

lâm) theo số điện thoại: 02393.855.571; 0913.310.611; 0913.556.148; 

0912.230.073 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu trong trường 

hợp cần thiết. 

3. Thủ trưởng các đơn vị Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn BP Kỳ 

Khang: chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng 

theo Phương án số 533/PA-UBND ngày 25/5/2018 của UBND huyện; chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, chính 

quyền địa phương tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Đồng thời, Công an 

huyện chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm, UBND các xã tổ chức điều tra làm rõ 

nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chủ 

động phối hợp với Hạt Kiểm lâm (Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện) phát sóng liên 

tục các nội dung về phòng cháy, chữa cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng để người 

dân biết, chủ động, phòng ngừa và tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 

5. UBND các xã, các đơn vị chủ rừng Nhà nước 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCCR trong mọi tầng lớp 

nhân dân để họ biết và phòng ngừa. 

- Kiểm tra, rà soát lại phương án PCCCR năm 2018, phát hiện, bổ cứu kịp 

thời các tồn tại (nếu có), đảm bảo phương án sát đúng với tình hình thực tế, có 

tính khả thi cao. 

- Thường xuyên bố trí lực lượng canh gác lửa rừng, giám sát người ra vào 

rừng 24/24 giờ tại các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong các ngày cao điểm 

nắng nóng; chủ động sẵn sàng “4 tại chỗ”, phát hiện và huy động lực lượng, 

phương tiện tham gia chữa cháy kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng 

gây ra; mọi hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, 

UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ phạm xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

- Nghiêm cấm việc xử lý thực bì bằng hình thức đốt lửa trong các đợt cao 

điểm nắng nóng (từ nay đến 30/9/2018); tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh lâm nghiệp không đảm bảo an toàn PCCCR ở các khu rừng trọng điểm, 

nguy cơ cháy cao. 

- Tất cả các điểm cháy, vụ cháy rừng trên địa bàn phải báo cáo với Thường 

trực BCĐ huyện để theo dõi, báo cáo cấp trên theo quy định và huy động lực 

lượng ứng cứu chữa cháy rừng kịp thời khi cần thiết. 
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5. Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

huyện: Bám sát cơ sở, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, chủ rừng đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy 

rừng; nắm chắc diễn biến tình hình và có giải pháp chỉ đạo cơ sở có phương án xử 

lý kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy rừng.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, các chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc, 

có hiệu quả nội dung nêu trên. Nếu có cháy rừng xảy ra, yêu cầu báo cáo kịp 

thời cho Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện theo số điện thoại: 0913.276.405, 

0915.406.606, 02396.556.898 để chỉ đạo và có phương án huy động lực lượng 

ứng cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết./. 

 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- BCĐ tỉnh; 

- Sở NN&PTNT;          (báo cáo)     

- Chi cục Kiểm lâm;       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện;         

- Lưu: VT;     

- Gửi:+ Văn bản điện tử; 

          + VB giấy cho các đơn vị không có thư điện tử./.                                                              

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Phạm Văn Dũng 
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