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Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tinh, thành phổ: Hòa Bình, Hà Nội, Thái 
Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Hà 
Tĩnh, Ọuảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

, , 1 heo dự báo của Trung tâm Khí tượng thúy vãn Quốc gia, năm 202 ] ihởi
uet tiep tục xuât hiện các đợt năng nóng gay gắt khò, hạn kéo dài và diền ra tiên 
diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao, Đe chủ động triền khai, tăng cường các 
biện pháp cảp bách phòng cháy, chừa cháy rừng (PCCCR) nham giám thieu so 
vụ và diện tích rừng thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm vùng ỉl đề 
nghị Cht cục Kiêm lâm các tinh, thành phổ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông 
nghiẹp và p TN1, UBND tinh và triên khai thực hiện các giái pháp sair

1. Thực hiện^nghiêm túc Chi thị số 10/CT-TTg ngày 10/3/2016 cua Thu 
tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cap bách PCCCR và Chi thị 
sô 45/CT- ỉ Tg ngày 3 l / l  2/2020 của Thu tướng Chính phu về tô chức phong trảo 
"Tết trồng cày" và tăng cường công tác BVR, PTR ngay từ đầu năm 2021; Công 
điện sô 4 8 1/CD-TTg ngày 26/4/2019 và Công điện sổ 776/CĐ-TTg ngàv 
29/6/2019 cua Thú tướng Chính phú vẻ việc chủ động tăng cường công tác bao 
vệ rùng và PCCCR; Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 2 1/02/2020 cua Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách 
về PCCCR.

2. Tham miru chọ úy ban nhân dân cấp tinh ban hành cấp dự báo cháy 
rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 46 
Nghị đinh sô I 56/2018/NĐ'CP ngày 16/11 /2 0 1 8 cua Chính phù quy định chi liél 
thi hành một sô điêu của Luật Lâm nghiệp; Thực hiện dự báo và thông tin cấp 
dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh iheo quy định Lại khoán 3 Điều 46 Nghi đinh 
sổ 156/2018/NĐ-CP.

3. Tô chức lực lượng, đầu tư phương tiện, trang thiết bị chừa cháy rừng; 
thường trực 24/24 giờ trong những ngày cao điẽm nắng nóng; rà soát vùng trọng 
diêm có nguy cợ xảy ra cháy rừng cao và có phương án đảm bao lực lượng, 
phương liên, thiết bị sẵn sàng đề kịp thời ứng phó các tình huống cháy rừng xay 
ra, không đế xảy ra cháy lớn.

4. Táng cường công tác kiêm tra an toàn về phòng cháy rừng, phát hiện 
kịp thời các thiêu SÓI, vi phạm an toàn về PCCCR. Xử lý nghiêm các tồ chức cá 
nhân vi phạm các quy định, nội quy vê điều kiện an toàn PCCCR đổi với các



khu lừng đặc biệt là trách nhiệm quan lý cua chú rừng, người đứng đâu cơ 
quan, dơn vị, cá nhân, hộ gia đình sông trong rừng và ven rừng.

5. Hướng dần người dân canh tác nương rẫy, xử lỵ thực bì theo quỵ định; 
dừng việc xu lý thực bì bàng ỉưa trong thời kỳ cao điêm năng nóng; tuân tra, 
canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng tại những khu vực trọng điẽm có 
nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

6. Phổi hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông địa phương lăng cường 
còng tác tuyên truyền cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phô biên, giáo dục kiên thức, 
pháp luật trên địa bàn nhàm nâng cao ý thức, trách nhiệm cua người dân trong 
công tác PCCCR.

7. Tổ chức lực lưọng Kiểm lâm gấn vói chính quyền, với dân, với rừng đè 
kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR; 
nẳm bẩt thông tin và tham mưu xứ lý kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ 
ban đầu, không đê bùng phát thành các đám cháy lớn.

8. Chí đạo theo dõi thông tin cảnh báo chảy rừng của Cục Kiêm lâm trên 
Website: kiemlam.org.vn; thông tin dự báo nguy cơ cháy rùng cua Chi cục 
Kiếm lâm vùng II trẽn Website: kiemlamvung2.org.vn và địa chí email đà đãng 
ký đế kiếm tra, phát hiện sớm điếm cháy rửng, chu động trong công tác PCCCR.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh khi phát sinh cháy rừng vẽ 
Cục Kiếm lâm (số điện thoại: 0986668333), Chi cục Kiểm lâm vùng il (sổ diện 
thoại: 0961388088), để phổi hợp chỉ đạo vả huy dộng lực lượng chừa cháy rừng 
trong trường họp cần thiết.

10. Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối báo cáo nhanh vẽ cháy rừng (Ho 
tên, chức vụ. sổ điện thoại, email) và đăng kỷ địa chí email nhận thông tin dự 
báo nguy cơ cháy rừng cua đơn vị về Chi cục Kiêm lâm vùng II, theo địa chI: I.õ 
35N3-KĐT Bấc cầu Hạc, p. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa và 
email: cqklv2@ gmail.com.

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tinh, thành phố triẽn khai thực hiện 
nghiêm túc để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR trẽn địa bàn./.
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