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CÔNG ĐIỆN
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách
phòng cháy, chữa cháy rừng
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN điện:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, đặc biệt
là khu vực miền Trung, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương, nhiều
khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực
kỳ nguy hiểm). Thời gian vừa qua cháy rừng đã xảy ra tại một số địa phương:
Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế... gây thiệt hại về rừng,
môi trường và ảnh hướng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời
gian tới tình trạng nắng nóng và khô hạn sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ
cháy rừng cao, nhất là khu vực miền Trung. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy
rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số việc cấp bách sau:
1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện
nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng coi đây là
nhiệm vụ trọng tâm.
2. Kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt
phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt
mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng
điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng
có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng
tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để
xảy ra cháy lớn.
3. Có phương án và sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy
hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy
rừng xảy ra.
4. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong
công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát
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việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương
làm rẫy; cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng.
5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân,
đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách
nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.
6. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống
thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử:
kiemlam.org.vn; thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra về Cục Kiểm lâm theo số
điện thoại: 098 666 8 333; Email: fpd@kiemlam.org.vn để phối hợp chỉ đạo và
huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.
7. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động các phương án hỗ trợ
chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực
lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an (để phối hợp);
- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TCLN.
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