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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1399/UBND-KL 
V/v tăng cường các biện pháp  

Bảo vệ rừng, PCCCR năm 2021 

và phục vụ công tác bầu cử  

 

 

Cẩm Xuyên, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng; 

       - Ban quản lý KBTTN Kẻ Gỗ; 

        - Các thành viên Ban Chỉ đạo CTMTPT Lâm nghiệp bền vững 

huyện (Ban Chỉ đạo huyện); 

       - Các phòng, ngành: NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, 

BCH Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Trung đoàn 841; Phòng Văn 

hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT huyện. 

        

 

Thực hiện 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; Văn bản số 1032/SNN-KL ngày 19/5/2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy rừng phục vụ bầu cử; Chỉ thị số 1398/CT-UBND ngày 21/5/2021 của UBND 

huyện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (có 

các Văn bản kèm theo). Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) năm 2021 và phục vụ công tác bầu cử 

đúng quy định, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn có rừng; Ban quản lý 

KBTTN Kẻ Gỗ, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các phòng, ngành nêu trên 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện tốt 

công tác quản lý, BVR-PCCCR theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và huyện tại 

các Văn bản nêu trên, nhất là tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau 

để phục vụ công tác bầu cử: 

1. 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 theo đúng quy định.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy rừng; tạm dừng các hoạt động nông, lâm nghiệp không đảm bảo 

an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử 

(từ nay đến hết ngày 23/5/2021), 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, lâm phần quản lý. 
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- Bố trí lực lượng thực hiện nghiêm túc chế độ trực gác 24/24
h
 trong ngày 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); chủ động sẵn sàng “4 tại 

chỗ” để dập tắt kịp thời các điểm phát lữa, cháy rừng khi mới phát sinh (nếu có). 

2. Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Phòng NN&PTNT 

- Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND huyện thực hiện tốt, có hiệu 

quả các giải pháp BVR-PCCCR trên địa bàn; đảm bảo quân số trực, sẵn sàng chữa 

cháy khi xảy ra cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. 

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

phương, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp BVR-PCCCR; 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 không đúng quy định, không đảm bảo an toàn về PCCCR. 

- 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. 

3. BCH Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Trung đoàn 841 

 - Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, chủ 

động sẵn sàng lực lượng 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. 

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, chủ rừng nếu không triển khai thực 

hiện, thiếu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật. 

Giao Hạt Kiểm lâm (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện) thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Với các nội dung trên, yêu cầu UBND các xã, thị trấn có rừng, Ban quản lý 

KBTTN Kẻ Gỗ, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các phòng, ngành thực hiện 

nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, KL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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