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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-NLN 

V/v tăng cường công tác bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng   

 

Sơn Dương, ngày     tháng 12 năm 2021 

 Kính gửi:  
 - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Công an huyện; 
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương; 
- Trung Tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Các chủ rừng là tổ chức: Vườn quốc gia Tam Đảo, 
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương; Viện Nghiên 

cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông 
lâm Thái Nguyên; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Văn bản số 

2469/SNN-KL ngày 07/12/2021 về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng 
cháy, chữa cháy rừng; dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, 
hiện nay tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khô hạn kéo dài, công 

tác phòng chống cháy rừng có nhiều yếu tố khó lường;  

Để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó cháy rừng 
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện,  

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:  

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển 
lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2025; quản lý hoạt động của Tổ, Đội phòng 

cháy và chữa cháy rừng tại thôn/tổ dân phố bảo đảm sẵng sàng về lực lượng để 
ứng cứu, chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; rà soát, bổ sung, chỉnh lý 
Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng bảo đảm phù hợp với yêu cầu, tình hình 

thực tế và phát huy hiệu quả. 

- Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp; giao 
nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát 

triển lâm nghiệp bền vững xã, thị trấn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng bằng hình thức 

thích hợp bảo đảm việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo để nhân 
dân nhận thức đầy đủ vai trò của rừng, tác hại do cháy rừng gây ra, các biện pháp 
phòng cháy và chữa cháy rừng hiệu quả.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng/đơn vị của chủ rừng; các cơ quan, tổ 

chức đóng trên địa bàn có hoạt động ở trong rừng, ven rừng; các hộ gia đình, cá 
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nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, hoạt động ở trong rừng, ven rừng thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và các quy định, nội quy, 

điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 
pháp luật. Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người 

dân; nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng; 

- Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy theo 

quy định; chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân, 
đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và xử lý 

trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong 
phạm vi quản lý của mình tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng 

theo quy định tại Điều 50 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân huyện về cháy rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ rừng gây ra thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.  

2. Hạt kiểm lâm huyện Sơn Dương 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện: 

- Thông tin kịp thời về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, cấp dự báo 

cháy rừng đến chính quyền địa phương cơ sở để kịp thời triển khai các biện pháp 
phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định. 

- Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng định kỳ đối với các khu 
rừng có nguy cơ xảy ra cháy; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy 

rừng hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng và khi có yêu 
cầu bảo vệ đặc biệt; lập hồ sơ xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các 

quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định.  

- Quản lý, sử dụng thiết bị, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy chuyên dụng 

được trang, cấp đảm bảo hoạt động hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, tu sửa các 
công  trình phòng cháy và chữa cháy; tham mưu, đề xuất sửa chữa, mua mới các 

phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy 
trong trường hợp cần thiết.  

3. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ 

chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

đấu tranh, điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm các quy định của nhà nước về bảo 
vệ rừng và phòng chống cháy rừng; bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng 
phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.  

4. Trung tâm Văn hóa- Truyền thông và Thể thao huyện: Kịp thời cập nhật 

thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng, tăng 
cường thời lượng  đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị 

chủ rừng và chính quyền các cấp, người dân chủ động phối hợp thực hiện công tác 
phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất.  
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5. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên 
quan kiểm tra, đôn đốc, hướng  dẫn UBND xã, thị trấn, đơn vị, chủ rừng thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. 

6. Các chủ rừng là tổ chức  

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện 

pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; chỉnh lý, bổ 
sung phương án phòng cháy và chữa cháy khi có thay đổi liên quan đến việc tổ 

chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án 
chữa cháy. Khi có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì 

phải tiến hành xây dựng và phê duyệt lại. Tổ chức thực hiện nghiêm phương án 
phòng cháy và chữa cháy rừng được phê duyệt; 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy 
rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng; thành lập, quản lý và 

duy trì hoạt động của tổ, đội phòng cháy và chữa cháy rừng; 

- Tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản 
lý; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa 

cháy rừng và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy rừng theo thẩm quyền; 

- Đầu tư xây dựng công trình, trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và 
chữa cháy rừng; 

- Rà soát, kiện toàn và quản lý hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy 
rừng; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện để duy trì hoạt động 

của đội phòng cháy và chữa cháy rừng; 

- Thực hiện các hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng khi có yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền; 

- Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, 
thông báo kịp thời cho cơ quan Kiểm lâm sở tại, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cơ quan quản lý trực tiếp những thay đổi có liên 
quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản lý.  

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thưc hiện); 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Đ/c Phạm Hữu Tân PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND huyện; 
- Chuyên viên NLN (Theo dõi); 
- Lưu: VT, Dnn     b 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Phạm Hữu Tân 
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