
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1219 /UBND-KTN 

 
Lạng Sơn, ngày  06 tháng 12 năm 2018 

 

V/v tăng cường công tác phòng cháy, 
chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 

 

 
 Kính gửi:  

                                     - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
         - Công an tỉnh; 
                                     - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
                                     - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
                                     - UBND các huyện, thành phố. 
                                  

Thực hiện Công văn số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy 
rừng mùa khô năm 2018-2019, để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp 
bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng trái pháp luật 
đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 
phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 64-CTr/TU 
ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 193/KH-UBND 
ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 
08/8/2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW 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.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Chủ động kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, các 
đơn vị và các chủ rừng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Rà soát các 
phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuyên truyền, 
hướng dẫn các đơn vị, chủ rừng trên địa bàn tổ chức thực hiện phương án bảo vệ 
rừng, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng bảo đảm xử lý kịp thời các tình 
huống cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.  

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh 
phòng tại các xã trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kịp thời phát 
hiện, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. 

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành 
phố, các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và phòng 
cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng 
Sơn tăng thời lượng đưa tin bài, phát kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cháy 
rừng vào những ngày khô hanh có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. 

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
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tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 
rừng ở cơ sở; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, 
đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Rà soát, bổ sung phương án và các kế hoạch triển khai công tác bảo vệ 
rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 
thực hiện nghiêm túc kế hoạch, Quy chế hoạt động và sự phân công trách nhiệm 
của các thành viên Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 
bền vững.  

- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa trong mùa khô, kiểm soát việc sử dụng lửa 
trong rừng và ven rừng của người dân; nghiêm cấm việc đốt lửa, xử lý thực bì 
trong những ngày nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng; chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, 
phương tiện sẵn sàng chữa cháy rừng; tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy rừng 
rừng 24/24h trong những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng để phát 
hiện sớm các điểm cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, các địa phương huy động 
lực lượng trên địa bàn chữa cháy kịp thời, khẩn trương dập tắt đám cháy, hạn chế 
thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

- Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi 
phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; xem xét trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ rừng trong phạm vi trách 
nhiệm và quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, 
chữa cháy rừng và khi có cháy rừng xảy ra không tổ chức chữa cháy kịp thời.  

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông 
tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: 
“www.kiemlam.org.vn” và “Bản tin cảnh báo cháy rừng” của Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng và chủ động thực 
hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các 
chủ rừng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, TT&TT; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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