
Kính gửi: 

      - Các ngành Thành viên Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách 

                           trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; 

      - Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội huyện; 

                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 

16/10/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng. 

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn huyện Chi Lăng đã bước vào thời kỳ mùa khô 

hanh kéo dài trên diện rộng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung 

ương, năm 2023 tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp và bất thường ảnh 

hưởng lớn đến công tác bảo vệ rừng và nguy cơ gây cháy rừng rất cao. Để chủ 

động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn 

chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển 

khai một số biện pháp cấp bách sau: 

1. Hạt Kiểm lâm cơ quan thường trực trong quản lý bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng thường xuyên nắm tình hình diễn biến trên địa bàn, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai nghiêm túc công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng 

cháy chữa cháy rừng. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng sớm của Cục Kiểm 

lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và Bản tin cảnh báo cháy rừng trên 

sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

và cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các chủ rừng, người dân nắm rõ tình hình và 

diễn biến của thời tiết để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; 

chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, lực lượng, hỗ trợ, tham gia chữa cháy khi 

có cháy rừng xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; chỉ đạo 

Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động của 

các Tổ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở. Xử lý 

nghiêm, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

           2. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm tổ chức thực hiện nghiêm túc 

quy định của mỗi đơn vị theo Quy chế phối kết hợp số: 2485/QĐ-UBND, ngày 
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17/9/2013; Quy chế phối hợp số 51/QCPH/KL-CA-BCHQS ngày 03/7/2017; 

Đồng thời thực hiện xử lý các vụ việc vi phạm về Lâm nghiệp đúng theo quy 

định, đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị. 

 3. Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn 

nhất là các trường học trên địa bàn xã, thị trấn có rừng. Tăng cường công tác 

tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy 

rừng sâu rộng trong học sinh để nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công 

tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023. 

 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các chủ rừng chấp hành 

nghiêm chỉnh pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong 

những ngày khô hanh cao điểm kéo dài. 

 5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện kiện toàn lại Ban Chỉ huy các 

vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các xã, thị 

trấn khi có thay đổi và chỉ đạo Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng hoạt động một cách nghiêm túc theo chức 

năng, nhiệm vụ đã được giao.  

 Phân công người trực 24/24 giờ để sẵn sàng huy động lực lượng, tổ chức 

chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến người dân và các chủ 

rừng trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn, khối phố, các tổ chức, đoàn thể, các chủ 

rừng thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng theo phương án đã phê duyệt. Chú trọng kiểm soát việc sử dụng 

lửa trong rừng và ven rừng. Hướng dẫn Nhân dân và chủ rừng xử lý thực bì, đốt 

trước có sự kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy, canh tác nương rẫy đúng quy 

hoạch. Nghiêm cấm việc đốt nương làm rẫy trái quy định. Tăng cường kiểm tra 

các hoạt động trong canh tác nương rẫy.  

  UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy 

các vấn đề cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của 

huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn, nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;    

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh (B/c);                                                                           

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH các VĐCB trong BVR,           

PCCCR huyện;                                                                                                     

- Lưu: VT, HKL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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