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Lạng Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2019 
 

 

V/v tăng cường phòng cháy,  
chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

 

  
Kính gửi:   

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 
 - Công an tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố. 

                  
 

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra nắng nóng gay gắt, có 
nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp 
nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành: 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ 
quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai cấp bách một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 
trấn, các cơ quan ban, ngành huyện thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý công 
tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, cụ thể tập trung vào một số nhiệm vụ 
sau: 

- Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương 
châm 4 tại chỗ; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí 
các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy 
rừng; kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng 
cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và 
dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. 

- Xây dựng các phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ 
động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của 
nhân dân và Nhà nước. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công 
tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa 
trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng 
các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy 
cơ gây cháy rừng. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác 
phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng; hiệp 
đồng các lực lượng quân sự, công an, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các 
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phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên 
cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên Hệ thống thông tin cảnh báo sớm của 
Cục Kiểm lâm để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án 
phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả.  

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an 
tỉnh chủ động các phương án, sẵn sàng điều động lực lượng hỗ trợ công tác phòng 
cháy, chữa cháy rừng khi có yêu cầu. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông 
tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 
phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy 
rừng trong thời kỳ cao điểm. 

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ 
nêu trên, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo cơ quan cấp trên những nội 
dung vượt thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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