
 

 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

CỤC KIỂM LÂM 

Số:              /KL-QLR 
V/v tăng cường công tác phòng 

chống thiên tai, khắc phục hậu quả 

mưa lũ tại các tỉnh miền Trung 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2020 

  Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh: Thanh Hóa,  Nghệ An, Hà  Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Lâm Đồng và Thành phố Đã Nẵng. 
       

Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn 

biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

đời sống của người dân. Đặc biệt, tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã xảy ra sự 

cố sạt lở nghiêm trọng làm nhiều cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ quân đội, nhân dân bị 

nạn, hy sinh và mất tích. Thực hiện Công điện số 1411/CĐ-TTg ngày 

18/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ  và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục 

Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khu vực miền 

Trung và Tây Nguyên như sau: 

 - Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm huyện và đơn vị trực thuộc tăng cường công 

tác phòng chống thiên tai, tích cực hỗ trợ chính quyền cơ sở, người dân vùng lũ, 

khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân; động viên, thăm hỏi hỗ 

trợ gia đình các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan 

đơn vị bị thiệt hại, ảnh hướng do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống. 

- Khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các Hạt Kiểm 

lâm, Trạm Kiểm lâm địa bàn, Chốt bảo vệ rừng tại các vùng đang bị ngập lụt, 

khu vực xung yếu, khu vưc có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, có 

phương án đảm bảo an toàn, khẩn trương di dời, sơ tán người, phương tiện và tài 

sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của 

công chức, viên chức và người lao động, đồng thời bảo vệ tài sản của nhà nước. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động công tác phòng chống, 

ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm thông tin liên lạc, thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo theo quy định. Tổ chức cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu 

phẩm cần thiết cho công chức, viên chức, người lao động tại những vùng đang 

bị ngập sâu chia cắt dài ngày; kịp thời triển khai khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 

 Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm khẩn trương thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo); 

- Các Phó Tổng cục trường (để báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm vùng II, vùng IV (để phối hợp); 

- Lưu: VT, QLR. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
 
 

 

 
 

Nguyễn Hữu Thiện 
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