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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:  1398/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Cẩm Xuyên, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách 

phòng cháy, chữa cháy rừng 

 

Thời gian qua, thời tiết trên địa bàn huyện đã trải qua nhiều đợt khô hanh, 

nắng nóng gay gắt, nhiệt độ luôn ở mức cao từ 35 - 38
o
C, có nơi trên 38

o
C, cấp dự 

báo cháy rừng luôn ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm). Tuy 

nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã, 

chủ rừng trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng cháy rừng; nên đến nay 

trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. 

Thời gian tới, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, 

thời tiết mùa khô năm 2021 tiếp tục diễn biến phức tạp, có nhiều đợt nắng nóng kéo 

dài, nguy cơ cháy rừng, cháy lớn rất dễ xảy ra. Để chủ động và thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có rừng, các đơn vị chủ rừng; Trưởng các 

phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

12/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; Văn bản số 975/SNN-KL ngày 13/5/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.  

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng; các đơn vị chủ rừng:  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp Uỷ Đảng, chính quyền, chủ rừng 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương, lâm phần được giao 

quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy rừng, tăng thời lượng phát thanh, đưa tin, dự báo, cảnh báo nguy 

cơ cháy rừng hàng ngày và các hành vi nghiêm cấm việc dùng lửa trong và ven 

rừng (xử lý thực bì bằng lửa, đốt ong, đốt hương khu vực nghĩa trang, đốt bờ 

ruộng,…) trong thời gian cao điểm nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV, cấp 

V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), cụ thể bằng các hình thức tuyên truyền 

lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, loa phát thanh của các thôn, 

xóm, lồng ghép vào các chương trình hội nghị, hội họp để mọi người dân biết, 

cảnh giác và phòng ngừa, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) trên địa bàn. 

- Chủ động bổ cứu, hoàn thiện các tồn tại, thiếu sót; đồng thời tổ chức thực hiện 

có hiệu quả công tác BVR-PCCCR sát đúng với tình hình thực tế, như: Phương án 

BVR-PCCCR; Phương án huy động lực lượng, phương tiện, chỉ đạo và chỉ huy chữa 

cháy khi xảy ra cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; Quy chế phối giữa các lực 

lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự và các chủ rừng trong công tác BVR-PCCCR…. 
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- Rà soát, mua sắm bổ sung, tu sữa hệ thống công trình, trang thiết bị, 

phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng (chòi canh, đường băng cản lữa, xử lý thực 

bì giảm vật liệu cháy, máy thổi gió…). Thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy, 

chữa cháy rừng; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, các 

tổ, đội xung kích BVR-PCCCR, Bí thư, thôn trưởng các thôn, xóm…; thực hiện 

nghiêm túc chế độ trực gác 24/24
h
 trong ngày trong suốt thời gian nắng nóng cao 

điểm tại các chòi canh, điểm trực gác, điểm chốt chặn… để phát hiện sớm lửa 

rừng, kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên người ra, vào rừng (mở sổ nhật ký theo 

dõi, ghi chép đầy đủ thông tin, diễn biến, tình hình PCCCR hàng ngày); đồng thời 

xem xét hỗ trợ kinh phí đảm bảo hoạt động cho các lực lượng đúng quy định. 

- Nghiêm cấm việc đốt xử lý thực bì hoặc các hành vi dùng lữa khác ở trong 

rừng, ven rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao (cấp dự 

báo cháy rừng từ cấp IV, V - cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), kịp thời phát hiện, 

và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.  

- Đối với các khu vực rừng gần khu dân cư, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp  

phải xây dựng các phương án ứng phó và chủ động sẵn sàng thực hiện sơ tán dân và 

tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra đám cháy, đảm bảo an toàn tính mạng 

và tài sản của Nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp. 

- Nếu có điểm cháy rừng, phải khẩn trương huy động các lực lượng và người 

dân trên địa bàn dập tắt ngay các đám cháy khi mới phát sinh theo phương châm “4 

tại chỗ”, kiên quyết không để cháy lan, cháy lớn xảy ra. Xác định mức độ rừng bị 

thiệt hại, thống kê báo cáo UBND huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm để chỉ 

đạo, điều tra, xử lý; đồng thời thực hiện các giải pháp phục hồi rừng, xem xét hỗ 

trợ kinh phí cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng đúng quy định. 

3. Công ty điện lực chi nhánh huyện Cẩm Xuyên và các đơn vị truyền tải 

điện: Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện 

các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối (thực hiện các đường băng cản lữa, dọn 

sạch vật liệu cháy, hành lang an toàn) cho hệ thống truyền tải điện trên địa bàn 

quản lý, nhất là đối với hệ thống truyền tải đi qua các khu rừng trọng điểm dễ cháy, 

kiên quyết không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản 

xuất và đời sống của người dân. 

4. Hạt Kiểm lâm (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện): 

- Tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu Phát triển 

Lâm nghiệp bền vững huyện (Ban Chỉ đạo huyện) thực hiện tốt, có hiệu quả các giải 

pháp BVR-PCCCR trên địa bàn. Theo dõi, tổng hợp tình hình của các địa phương, 

chủ rừng về tình hình PCCCR, các điểm phát lữa, cháy rừng đúng quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để thông báo về cấp dự 

báo cháy rừng; đảm bảo quân số trực, sẵn sàng chữa cháy khi xảy ra cháy rừng 

theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT 

huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy rừng trên địa bàn. 

- Thường xuyên kiểm tra an toàn về PCCCR; kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp BVR-PCCCR; phối hợp 
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Công an huyện điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các vụ phát lữa, cháy rừng và các 

tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR (nếu có), 

nhất là việc đốt xử lý thực bì hoặc các hành vi dùng lữa khác ở trong rừng, ven 

rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao. 

- Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ theo dõi thông tin cảnh báo cháy 

rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (địa chỉ 

Website: http://www.kiemlam.org.vn) và tiếp nhận tình hình các điểm phát lữa, 

cháy rừng tại các địa phương, chủ rừng, người dân… để kiểm tra, xác minh, tham 

mưu, chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án huy 

động lực lượng, phương tiện, chỉ đạo và chỉ huy chữa cháy khi xảy ra cháy rừng 

theo phương châm “4 tại chỗ” trên địa bàn toàn huyện. 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương, chủ rừng 

trong việc triển khai và thực hiện các biện pháp PCCCR theo quy định, kịp thời báo 

cáo và tham mưu UBND huyện các giải pháp có hiệu quả về PCCCR trên địa bàn. 

6. Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Trung 

đoàn 841:  

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Hạt Kiểm lâm, chủ động sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện, vật tư để tham gia chữa cháy rừng theo Phương án số 1192/PA-

UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện về tổ chức, chỉ huy và điều động lực 

lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra trên địa bàn huyện.  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp 

thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có đề nghị của địa phương. 

- Sẵn sàng thực hiện sơ tán dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy 

ra đám cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Nhà nước và 

doanh nghiệp khi có yêu cầu. 

 - Công an huyện chỉ đạo lực lượng điều tra phối hợp với chính quyền địa 

phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra 

truy tìm thủ phạm gây cháy rừng (nếu có cháy rừng xảy ra) để xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật. 

7. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Soát xét, tham mưu UBND huyện xem xét, 

cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo để thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn, nhất là 

kinh phí hỗ trợ cho người trực gác lữa rừng ở cấp xã, kinh phí phục vụ cho hoạt 

động của Ban Chỉ đạo, Đoàn liên ngành, Trung đội xung kích chữa cháy rừng của 

huyện và kinh phí phục vụ cho công tác chữa cháy rừng đúng quy định. 

8. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: Tăng cường thời lượng tuyên 

truyền; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc tuyên 

truyền, cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng trên hệ thống truyền thanh cơ sở để mọi 

người dân, tổ chức, cá nhân biết và cảnh giác, phòng ngừa. Kịp thời nêu gương các 

điển hình trong công tác BVR-PCCCR, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về 

Lâm nghiệp theo quy định. 
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9. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Đoàn liên ngành, Trung đội xung kích 

chữa cháy rừng huyện: 

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 

19/3/2021 và Thông báo số 04/TB-BCĐ ngày 19/3/2021 của UBND huyện, Ban 

Chỉ đạo huyện về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ 

đạo huyện. Bám sát địa bàn được phân công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác PCCCR của địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả và 

tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo, UBND huyện xử lý các trường hợp 

khẩn cấp theo quy định. 

- Đoàn liên ngành, Trung đội xung kích chữa cháy rừng huyện (Quyết định số 

1865/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 và Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/3/2021  

của UBND huyện) thực hiện nghiêm túc trách nhiệm kiểm tra công tác PCCCR, sẵn 

sàng ứng cứu chữa cháy rừng khi có yêu cầu. 

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tốt 

cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ động phòng ngừa cháy rừng, 

tích cực hỗ trợ ứng cứu khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn. 

Khi phát hiện điểm phát lữa, cháy rừng hoặc các hành vi vi phạm Luật Lâm 

nghiệp, yêu cầu báo cáo nhanh về UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện (qua số điện 

thoại 02393.861.295; 0913.019.695; 0913.202.526; nhóm Zalo thông tin về BVR-

PCCCR huyện) để phối hợp, chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu khi cần thiết. 

Người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu không triển khai thực hiện, thiếu 

trách nhiệm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật. 

Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện (Hạt Kiểm lâm) thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm 

vụ, tham mưu, đề xuất các cấp khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những tập thể, cá 

nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy rừng trên địa bàn, lâm phần quản lý. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có rừng, các đơn vị chủ rừng; 

Trưởng các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BCĐ về CTMTPTLN bền vững tỉnh;    Báo 

- Sở NN&PTNT;                                      cáo 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ, các Đoàn thể cấp huyện; 

- Hạt KL, Đồn BP Thiên Cầm, Trung đoàn 841; 

- Công an huyện, BCH Quân sự huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị chủ rừng Nhà nước; 

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan; 

- Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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