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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 690/PA-UBND  

 

 

Kỳ Anh, ngày 12 tháng 6 năm 2019 

 

PHƢƠNG ÁN 

Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lƣợng, phƣơng tiện ứng cứu chữa cháy 

rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2019 

 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quy định về cấp dự báo, báo động và 

biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng; 

Thực hiện Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng 

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

rừng; Công điện khẩn số 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường PCCCR; 

Xét đề nghị của BCĐ về CTMT PT Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 

2020 huyện; UBND huyện ban hành Phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực 

lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng của huyện năm 2019 như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm đảm bảo vai trò chỉ huy, điều hành các lực lượng tham gia ứng 

cứu khi có cháy rừng lớn xảy ra; 

- Huy động nhanh và có hiệu quả lực lượng chữa cháy rừng của huyện 

tăng cường cho các xã và chủ rừng khi có cháy lớn xảy ra mà UBND xã, chủ 

rừng không thể kiểm soát được, cần lực lượng chi viện của huyện; 

- Tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khi có lệnh huy động 

tham gia chữa cháy rừng; 

- Nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng tác chiến và hiệu quả chữa cháy 

rừng cho lực lượng ứng cứu của huyện. 

2. Yêu cầu 

Khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện, cấp dự báo cháy rừng ở cấp 

IV-V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), tốc độ đám cháy lan nhanh, lực 
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lượng chữa cháy của chủ rừng và xã không khống chế được; Chủ tịch UBND xã 

kịp thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND huyện tăng cường lực lượng, 

phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng. Lực lượng, phương tiện tham gia PCCCR 

cấp huyện phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Các lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng phải đảm bảo quân số tối thiểu 

theo quy định, có sức khỏe, có ý thức trách nhiệm cao, phải tuân thủ mệnh lệnh 

của người chỉ huy và được trang bị, phương tiện, công cụ dụng cụ chữa cháy 

rừng cần thiết; 

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị được huy động lực lượng phải phân công cụ 

thể người quản lý, điều hành và chỉ huy chữa cháy lực lượng của đơn vị mình; 

- Chỉ huy chữa cháy của các đơn vị phải trực tiếp báo cáo quân số với 

lãnh đạo huyện, Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo về CTMT PT Lâm nghiệp bền vững 

huyện có mặt tại khu vực cháy để nhận nhiệm vụ, hướng dẫn các biện pháp chỉ 

huy, điều hành lực lượng chữa cháy rừng; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu phải luôn đảm bảo tính khẩn trương, cơ 

động nhanh, phối hợp hiệu quả, đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

II. Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện, dụng cụ chữa cháy 

1. Tổ chức và huy động lực lƣợng 

- Lực lượng nòng cốt ứng cứu chữa cháy rừng của huyện gồm: Lực lượng 

Kiểm lâm và lực lượng Bảo vệ rừng của chủ rừng Nhà nước, lực lượng Công an 

huyện và Công an viên các xã, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực 

lượng dân quân tự vệ, lực lượng Đồn Biên phòng Kỳ Khang; số lượng cụ thể 

của các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau; 

+ Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh: 10 người; 

+ Ban Quản lý RPH Nam Hà Tĩnh: 20 người; 

+ BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ: 12 người; 

+ Công an huyện: 20 người; 

+ Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 20 người; 

+ Đồn Biên phòng Kỳ Khang: 15 người; 

+ Các phòng ban của UBND huyện: 15 người; 

+ Công an viên và Dân quân mỗi xã: 30 người; 

- Lực lượng dự bị: Khi tình huống cấp thiết sẽ điều động lực lượng của 

các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn: từ 150 - 200 người; 

- Các cơ quan đơn vị xây dựng phương án huy động lực lượng, phương 

tiện, công cụ, dụng cụ, lập danh sách gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện 

(Hạt Kiểm lâm huyện) để xem xét điều chỉnh, bổ sung; 

- Khi xảy ra cháy lớn vượt khả năng khống chế của địa phương khi có yêu 

cầu Thường trực Ban Chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế khẩn trương báo cáo, đề 
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xuất Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện để huy động lực lượng, 

phương tiện ứng cứu; 

- Trong thời gian nắng nóng gay gắt, dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V thủ 

trưởng các cơ quan đơn vị phải chủ động chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, 

phương tiện, thực hiện chế độ thường trực để kịp thời triển khai khi có lệnh huy 

động. 

2. Phƣơng tiện 

- Các cơ quan đơn vị phải có phương án huy động phương tiện chuyên 

chở lực lượng, máy móc, công cụ, dụng cụ chữa cháy của đơn vị mình; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, điều động tăng cường máy thổi gió cho 

lực lượng Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và một số xã trọng điểm. 

III. Phối hợp, tổ chức chỉ huy chữa cháy 

1. Ban Chỉ đạo chung 

- Ông: Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

- Ông: Lê Khắc Hữu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm - Phó ban trực; 

- Ông: Phạm Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện - Phó ban; 

- Ông: Lê Văn Trọng, Trưởng phòng NN&PTNT - Phó ban; 

- Ông: Đặng Sỹ Ba, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS huyện - Phó ban. 

2. Ban tham mƣu chỉ đạo 

- Ông: Nguyễn Hữu Hảo, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; 

- Ông: Hồ Minh Kiên, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; 

- Ông: Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng BQL RPH Nam Hà Tĩnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã, chủ rừng có mặt tại hiện trường. 

3. Phối hợp chỉ huy chữa cháy 

Căn cứ Điều 37 Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 29/6/2001 và thực tế tình 

huống khi xảy ra cháy rừng; để đảm bảo sự thống nhất, phát huy hiệu quả chỉ huy, 

tác chiến của các lực lượng tham gia chữa cháy, quy định cụ thể như sau: 

- Trong mọi trường hợp người chỉ huy chung của các lực lượng ứng cứu 

chữa cháy của huyện là đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó ban Chỉ đạo 

huyện có mặt tại hiện trường vụ cháy; người phụ trách lực lượng chữa cháy của 

các cơ quan, đơn vị tuân thủ chỉ đạo, điều hành của người chỉ huy chung và chỉ 

huy trực tiếp lực lượng chữa cháy của đơn vị mình; 

- Trường hợp chỉ huy động một đơn vị thì người phụ trách lực lượng đó là 

người chỉ huy chữa cháy của lực lượng đơn vị mình theo yêu cầu ứng cứu của 

địa phương; 

- Trường hợp huy động nhiều lực lượng mà đồng chí Trưởng ban hoặc 

Phó ban Chỉ đạo huyện chưa có mặt tại hiện trường thì chỉ huy chung do các 
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đồng chí trong Ban tham mưu huyện; người phụ trách lực lượng tham gia chữa 

cháy của các đơn vị có trách nhiệm tham gia chỉ huy chung và trực tiếp chỉ đạo 

lực lượng ứng cứu của đơn vị mình theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo xã, chủ rừng; 

- Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn người chỉ huy chung của Ban 

Chỉ đạo huyện yêu cầu chỉ huy của các đơn vị tham gia chữa cháy báo cáo quân 

số tham gia chữa cháy đồng thời quán triệt, đánh giá, nhận xét, rút bài học kinh 

nghiệm, xử lý những sơ suất xảy ra trong quá trình chữa cháy;  Ban Chỉ đạo xã, 

chủ rừng nơi xảy ra cháy phân công lực lượng trực gác ngăn chặn phát lửa trở 

lại, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác minh nguyên nhân cháy. 

4. Đảm bảo an toàn trong chữa cháy rừng 

- Ban Chỉ đạo các xã và chủ rừng nơi xảy ra cháy rừng phân công cán bộ 

hướng dẫn đường vào các điểm cháy, tiếp tế nước uống, hậu cần và y tế khi cần thiết; 

- Chỉ huy lực lượng các đơn vị ứng cứu phân công, bố trí người canh gác, 

bảo quản phương tiện, tài sản và công tác đảm bảo an toàn lao động cho lực 

lượng tham gia chữa cháy của đơn vị mình. 

5. Thông tin, tuyên truyền 

- Trưởng Ban, Phó trưởng ban Chỉ đạo huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND các xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đảm bảo 

thông tin liên lạc 24/24h trong suốt mùa nắng nóng, dự báo cháy rừng từ cấp III 

đến cấp V; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện phối hợp với Thường trực 

Ban Chỉ đạo về CTMT PT Lâm nghiệp bền vững huyện cập nhật thông tin, tăng 

cường thời lượng tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; 

thường xuyên thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; phản ánh các hoạt động về PCCCR ở địa phương, nêu gương các tổ 

chức cá nhân thực hiện tốt, phản ánh những tổ chức cá nhân lơ là, thực hiện 

không nghiêm túc các nội quy, quy định về PCCCR; 

- UBND các xã, các chủ rừng tăng cường quán triệt, phổ biến đến tận các 

thôn xóm về trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng; nghiêm cấm việc đốt thực bì, sử dụng lửa ven rừng và trong 

rừng trong mùa nắng nóng khi có quy định cấm. 

IV. Kinh phí 

1. Các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án cụ thể trên phương châm vận 

dụng các trang thiết bị hiện có, các công cụ dụng cụ truyền thống, chủ động trích 

dự phòng kinh phí để đảm bảo cho lực lượng tham gia chữa cháy của đơn vị; 

2. Hạt Kiểm lâm phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông 

nghiệp & PTNT soát xét đề xuất kinh phí tuyên truyền, tổ chức diễn tập, mua 

sắm một số dao rựa, đèn pin, dày tất, mũ đi rừng, xăng dầu dự phòng ... cho lực 

lượng nòng cốt của huyện; 

3. UBND các xã trích ngân sách xã để đảm bảo công tác BVR-PCCCR 

trên địa bàn theo phương án đã được phê duyệt; 
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4. Các chủ rừng nhà nước trích kinh phí BVR hàng năm để đảm bảo cho 

công tác BVR-PCCCR. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi trách nhiệm của mình thành lập lực 

lượng theo Phương án của huyện đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ khi được huy động, chủ động quán triệt, huấn luyện kỹ 

thuật, thực tập phương án chữa cháy rừng cho lực lượng của đơn vị mình; 

2. Hạt Kiểm lâm, Công an huyện có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cơ 

bản liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng phối 

hợp chính quyền địa phương, chủ rừng điều tra, xác minh nguyên nhân, thủ 

phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp Hạt 

Kiểm lâm kết hợp tổ chức diễn tập thực binh gắn với diễn tập PCCCR cho lực 

lượng tham gia chữa cháy của đơn vị và lực lượng Dân quân, Tự vệ địa phương; 

Giao Hạt Kiểm lâm (cơ quan thường trực) chịu trách nhiệm theo dõi, tổng 

hợp tình hình, bổ cứu, rút kinh nghiệm qua các lần huy động lực lượng ứng cứu, 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo về CTMT PTLN bền vững 

của huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                         

- BCĐ về CTMT PTLN BV tỉnh; 

- Sở NN&PTNT; Chi cục Kiểm lâm; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ về CTMT PTLN BV huyện; 

- Các ban ngành: Phòng NN&TNT, TC-KH;  

Trung tâm VH - TT, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Ban 

CH QS huyện, Đồn BP Kỳ Khang; 

- Các chủ rừng: Ban Quản lý rừng phòng hộ NHT, Ban 

Quản lý khu Bảo tồn TN Kẻ Gỗ; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã có rừng; 

- Lưu: VT. 

Gửi VB điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Văn Dũng 
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