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CÔNG ĐIỆN 
Về việc tập trung ứng phó phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI, điện: 

  
        - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; 
- Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên. 

 

Theo dự báo, trong những ngày tới toàn miền Bắc, bao gồm tỉnh Lào Cai sẽ 

xảy ra nắng nóng trên diện rộng, dài ngày, có nơi nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy 
ra cháy rừng rất cao. Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy 

ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã, các lực lượng liên quan, các chủ 
rừng thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng” trong phòng cháy, chữa 

cháy rừng. Thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng để Nhân dân biết, 
chủ động phòng ngừa; tăng cường quản lý việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng, 

nghiêm cấm đốt nương, xử lý thực bì khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V. 

- Duy trì nghiêm chế độ trực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các 
cơ quan, đơn vị, chủ rừng; đối với các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng 

cao phải bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, kiểm soát người ra, vào rừng; xử lý kịp 
thời các điểm cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng; khống chế các đám cháy rừng 

trong thời ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. 

- Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, 

chữa cháy rừng. Xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy 
rừng, không kịp thời ứng cứu gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng. 

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ tình hình thực tế tổ chức 

kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương, các chủ rừng 
trên địa bàn toàn tỉnh, các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: (i) Đôn đốc các đơn vị trực thuộc bám sát địa 
bàn, thường trực tại cơ sở theo tình hình thực tế tại địa phương; khi dự báo cháy 
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rừng ở cấp IV, cấp V thì tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ. (ii) Tiếp tục thực 
hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời đến các 

địa phương và tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh 
chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ địa phương về phòng chống cháy 
rừng; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng đã ký kết với các cơ quan, đơn vị. 

3. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng theo phạm vi được phân công; chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng ứng 
phó cháy rừng khi có tình huống xảy ra. 

4. Các chủ rừng tổ chức 

Bố trí nguồn lực, thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 

đã được phê duyệt; tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác trên diện tích 
rừng được giao, chú trọng khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, khó ứng phó; phối 

hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời, 
có hiệu quả các đám cháy, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. 

Đây là thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, yêu cầu các địa phương, 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./. 

(Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng) 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1,2,3; 
- Như kính gửi;  
- Các thành viên BCĐ PTLNBV tỉnh;  
- Cty TNHH LN Văn Bàn, Bảo Yên;  
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;  
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH2, KT1, NLN1,2,3. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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