
      UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN QUẢNG XƯƠNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: /UBND-NN          Quảng Xương, ngày     tháng 5 năm 2020 
V/v tăng cường phòng cháy, chữa cháy 

rừng (PCCCR) trong mùa nắng nóng. 

 

               Kính gửi:  

         - Chủ tịch UBND các xã: Quảng Thái, Tiên Trang, Quảng   

              Nham, Quảng Thạch, Quảng Ngọc và Quảng Trường; 

 - Công an huyện; BCH quân sự huyện;       

          - Hạt Kiểm lâm Ven Biển. 
 

 

Những ngày qua thời tiết nắng nóng nhiệt độ trung bình ngày từ 35
0
C-

37
0
C, theo dự báo củaTrung tâm khí tượng thủy văn Trung ương thời tiết tiếp 

tục nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp trong những ngày tới sẽ dẫn đến có 

nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy rừng. Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương  yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã có rừng, các phòng, ngành chức năng thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các xã có rừng: 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); 

- Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cháy 

cao và thực hiện hiệu quả phương án PCCCR tại địa phương và chủ rừng nhà 

nước. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần theo phương châm “ 4 

tại chỗ” để phòng cháy, chưa cháy rừng. Tổ chức lực lượng tuần tra trực gác lửa 

rừng vào thời điểm có nguy cơ cháy cao, xây dựng đường băng cản lửa, làm 

giảm vật liệu cháy và tổ chức lực lượng dập tắt ngay đám cháy khi mới phát 

sinh, không để xảy ra cháy lớn. 

- Đối với những ngày có nguy cơ cháy rừng ở cấp cao phải thường xuyên 

tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, thôn, loa lưu động, kiểm tra, hạn chế 

việc sử dụng lửa của người dân ở trong rừng và ven rừng. Những ngày có nguy 

cơ cháy rừng từ cấp IV trở lên phải cấm tuyệt đối việc sử dụng lửa trong rừng và 

ven rừng. 

2. Các phòng ngàng cấp huyện: 

2.1 Phòng nông nghiệp & PTNT huyện: 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã có rừng các biện pháp PCCR và bảo 

vệ rừng. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác dự tính, dự 



báo và thông tin kịp thời dự báo cấp cháy rừng đến nhân dân và chủ rừng để 

triển khai các biện pháp PCCR đạt hiệu quả. 

2.2 Công an huyện, BCH quân sự huyện: 

Triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, PCCR. Chuẩn bị lực lượng, phương 

tiện, sẳn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu. 

2.3 Hạt Kiểm lâm Ven Biển:  

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã có rừng, các chủ rừng nhà nước xây 

dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng để kiểm tra, rà soát các khu rừng có nguy cơ 

cháy cao. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý ngay những nguy 

cơ có thể dẫn đến cháy rừng. Đồng thời, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện về UBND huyện ( qua phòng NN&PTNT huyện) để có biện pháp xử 

lý kịp thời. 

Yêu cầu UBND các xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện 

nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận:           KT. CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi;                                          PHÓ CHỦ TỊCH   
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT (t/h); 
- Lưu VT. 
 
 
                                                                                                                

                                                                                                          Nguyễn Đình Dự 
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