
  UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN THANH LIÊM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số:           /UBND-NN&KL                   Thanh Liêm, ngày        tháng 7 năm 2020  
   V/v tăng cường công tác chỉ đạo  

phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) 
 

   

                             

                  Kính gửi:    

 - Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm; 

 - Phòng Nông nghiệp&PTNT, Đài truyền thanh huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có đồi rừng. 

 

 
 Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian 

tới thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn 

nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao (mức cực kỳ nguy hiểm). Thực hiện Văn bản 

số 1955/UBND-NN&TNMT ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

tăng cường công tác chỉ đạo PCCCR, UBND Thanh Liêm yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có đồi rừng tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:        

 1. Thực hiện nghiêm phương án, kế hoạch công tác PCCCR; tăng cường 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, cảnh báo nguy cơ cháy 

rừng trên hệ thống Đài truyền thanh của địa phương; thường xuyên tuần tra, 

kiểm tra rừng, cử người trực ban 24/24 giờ; huy động lực lượng, phương tiện 

trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng khi cần thiết, không để xảy ra cháy lớn; có 

phương án sơ tán người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân 

và Nhà nước; khi cần sự hỗ trợ của cấp trên, báo cáo ngay về UBND huyện để 

được chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời. 

 2. Các lực lượng Quân đội, Công an, Kiểm lâm thực hiện nghiêm Quy chế 

phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; triển khai các 

phương án PCCCR đã được phê duyệt, chủ động thực hiện phương châm bốn tại 

chỗ khi cháy rừng xảy ra; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong ngày; thường 

xuyên phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp 

thời các điểm cháy ngay từ ban đầu, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm các quy định về PCCCR. 

 3. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện triển khai, chỉ đạo trong công tác 

PCCCR; các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng đưa tin, bài tuyên 

truyền, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các cơ quan, đơn vị, chính quyền 



địa phương và nhân dân chủ động PCCCR; giao Hạt Kiểm lâm tổng hợp báo cáo 

UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm theo quy định. 

 UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có đồi rừng, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn 

này./. 

Nơi nhận:                                                                      KT. CHỦ TỊCH                                                                                   
-TTHU, HĐND, UBND huyện (B/c);                                                      PHÓ CHỦ  TỊCH 

-Chi cục Kiểm lâm (nt)           

-Như kính gửi;        

-Lưu VT.  

  
                                                                                                   

                                                                                                Nguyễn Văn Điểu 
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