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Nghệ An, ngày        tháng       năm 2022 

  
 

CẢNH BÁO CHÁY RỪNG   

Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2022 thông báo: 

 
 

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

tỉnh Nghệ An từ ngày 23/6/2022 đến ngày 01/7/2022 cường độ nắng nóng tiếp 

tục kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, nhất là tại các huyện 

đồng bằng, nền nhiệt phổ biến từ 36-38 độ, độ ẩm tương đối thấp.  

Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2022 (BCH) cảnh báo cấp cháy rừng trên các 

khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 23/6/2022 đến ngày 01/7/2022: Từ 

Cấp IV- Cấp nguy hiểm đến Cấp V- Cấp cực kỳ nguy hiểm.  

BCH đề nghị UBND các huyện, thành, thị; lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị 

chủ rừng hãy tập trung cao nhất, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống cháy 

rừng:  

1. Thực hiện nghiêm túc quy định tại: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16/11/2018; Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công điện số 

3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 01/6/2021 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc 

tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công văn số 243/KL-QLR ngày 

10/6/2022 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường công tác PCCCR; Chỉ thị số 

07/CT-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các 

biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. 

2. Triển khai tốt công tác cảnh báo cháy rừng tại chòi canh lửa trên địa 

bàn tỉnh, theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm. 

Làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng sớm đến chính quyền địa 

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

biện pháp phù hợp để phòng cháy và chữa cháy rừng.  

3. Chủ động tổ chức việc ký kết hiệp đồng lực lượng và phương tiện với 

các đơn vị Quân đội, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, để thống nhất 

cơ chế huy động lực lượng chữa cháy rừng trong các tình huống cháy rừng lớn 

xảy ra. 

4. Tập trung lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, trực 

PCCCR. Tổ chức thành lập các tổ chốt chặn tại các cửa rừng để kiểm tra người 
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ra vào rừng nhằm kịp thời tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lửa 

trong rừng gây cháy lan vào rừng. 

5. Không để xảy ra tình trạng đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để 

chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng trên địa bàn vào 

những ngày có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV và cấp V. 

6. Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện, thành, 

thị 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 đã được phê duyệt. Đối với các 

khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xẩy 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. 

7. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung 

trong công tác PCCCR của các chủ rừng, chính quyền địa phương theo phương 

án PCCCR năm 2022 đã xây dựng.  

8. Sau khi dập tắt đám cháy, đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các 

cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây 

cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm theo đúng quy định./.  

Nơi nhận:                                                            
- UBND các huyện, thành, thị; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An (để đưa 

tin); 

- Trang tin ĐT Sở NN&PTNT; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An; 

- BCH cấp huyện về PCCCR (để cảnh báo); 

- Các đơn vị chủ rừng;  

- Các Hạt Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Bạch Quốc Dũng 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM 

  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T09:06:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bạch Quốc Dũng<dungbq.kl@nnptnt.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T14:54:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi cục Kiểm lâm<kiemlam@nnptnt.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T14:54:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi cục Kiểm lâm<kiemlam@nnptnt.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T14:54:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi cục Kiểm lâm<kiemlam@nnptnt.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T14:54:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi cục Kiểm lâm<kiemlam@nnptnt.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




