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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI LỘC 

 

Số:           /CĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Nghi Lộc,  ngày         tháng   năm 2022 

 

CÔNG ĐIỆN 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGHI LỘC, Điện: 

 

  - Các thành viên BCĐ CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững huyện; 

  - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; 

  - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện; 

  - Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan; 

  - Chủ tịch UBND các xã có rừng. 

 Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực 

tỉnh Nghệ An từ ngày 14/6 đến ngày 22/6 cường độ nắng nóng tiếp tục kéo dài, có 

nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, nhất là ở vùng đồng bằng, nền nhiệt phổ 

biến từ 35-36 độ, độ ẩm thấp. Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp khó 

lường của thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

Ban Chỉ đạo của huyện về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

năm 2022 (BCĐ), Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, Thủ trưởng các ban 

ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã có rừng thực hiện ngay một số 

nhiệm vụ sau: 

1.Chủ tịch UBND các xã có rừng: 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh 

thần trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng 

và ven rừng của người dân; dừng tất cả các hoạt động xử lý thực bì bằng sử dụng 

lửa và các hoạt động khác có nguy cơ gây cháy rừng. 

- Phân công lực lượng ứng trực 24/24h hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

- Khi cháy rừng xảy ra, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy 

định. Yêu cầu Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND xã phải có mặt tại hiện trường 

để trực tiếp chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy chữa 

cháy theo phương án được phê duyệt. Đối với các khu rừng gần khu dân cư, kho 

tàng, khi xảy ra cháy phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy 

hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và các lực 

lượng khi tham gia chữa cháy rừng. 

- Các địa phương đã xảy ra cháy rừng khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm 

để khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện phương án tác chiến 
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chữa cháy rừng tại địa phương, nhất là công tác huy động lực lượng, hậu cần và chỉ 

huy chữa cháy rừng để chủ động đối phó trong thời gian tới. 

2. Hạt Kiểm lâm: 

 - Tổ chức, phân công trực theo dõi, nắm chắc tình hình tại các xã, chủ rừng 

và diễn biến thời tiết, tham mưu BCĐ huyện chủ động xử lý kịp thời các tình 

huống xảy ra. 

 - Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra cơ sở, Chỉ đạo Kiểm lâm viên địa 

bàn tăng cường tuần tra, kiểm tra các vùng rừng trọng điểm dễ xẩy ra cháy, nắm 

bắt cụ thể, tham mưu Chủ tịch UBND xã thực hiện các biện pháp PCCCR và xử lý 

kịp thời khi xảy ra cháy rừng. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện tăng cường kiểm 

tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại 

trong công việc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và tham mưu chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp khắc phục, điều chỉnh phù hợp với tình hình thời tiết 

nắng nóng hiện nay. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm đến chính quyền địa 

phương, chủ rừng và nhân dân để nâng cao cảnh giác, từ đó chủ động triển khai 

các biện pháp phù hợp để phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Khi có cháy rừng xảy rừng xảy ra phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản 

lý rừng phòng hộ, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các phòng, ban, 

ngành có liên quan tham mưu chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ, 

đồng thời hướng dẫn các lực lượng và nhân dân tham gia chữa cháy rừng. 

4. Công an huyện: 

- Bố trí lực lượng, phương tiện tham gia chỉ đạo và trực tiếp tham gia phòng 

cháy, chữa cháy rừng; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng ứng cứu 

khi có các tình huống khẩn cấp về cháy rừng. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng; xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật người có hành vi vi phạm để xảy ra cháy rừng (nếu có). 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:Điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần 

tham gia chữa cháy rừng; Chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện, 

dụng cụ để sẵn sàng ứng cứu khi có các tình huống khẩn cấp về cháy rừng. 

6. Ban Quản lý rừng phòng hộ: 

- Rà soát, kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện phòng cháy, 

chữa cháy rừng; Phân công lãnh đạo và cán bộ ứng trực 24/24h hàng ngày, bố trí 

lực lượng tuần tra canh gác để sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ 

cháy rừng. 

- Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và ven 

rừng của người dân được giao khoán rừng; dừng tất cả các hoạt động xử lý thực bì 

bằng sử dụng lửa và các hoạt động khác có nguy cơ gây cháy rừng. 

- Khi cháy rừngxảy ra, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy 

định. Yêu cầu lãnh đạo BQL rừng phòng hộ phải có mặt tại hiện trường để trực 
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tiếp chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy chữa cháy theo 

phương án được phê duyệt. 

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chỉ đạo, phối hợp với ngành Điện lực rà soát, 

có giải pháp đảm bảo an toàn mạng lưới điện tại các vùng có nguy cơ mất an toàn 

lưới điện khi xảy ra cháy rừng. 

8. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan cân đối ngân sách, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí mua 

sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng và kinh phí hỗ trợ các địa phương, các lực lượng tham gia phòng cháy, 

chữa cháy rừng. 

9. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Truyền thông: Tăng cường tuyên 

truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự 

báo cháy rừng, định hướng thông tin về các vụ cháy rừng xảy ra đảm bảo kịp thời, 

chính xác. 

10. Các thành viên BCĐ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

bền vững huyện: Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo các địa bàn đã 

được phân công. 

11. Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp huyện: 

- Chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, các phòng, ngành liên quan 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; vận động, huy động các lực lượng, 

phương tiện, hậu cần hỗ trợ các lực lượng và nhân dân tham gia phòng cháy, chữa 

cháy rừng. 

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra chi đoàn, chi hội, hội viên và phối 

hợp với cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ngành thực 

hiện nghiêm túc nội dung công điện này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên(T/h); 

- BCĐ tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện (PHTH) 

- Lưu VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

TM.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Điệp 
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