
 

 

         Kính gửi:  

- Các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc; 

      - Các Ban QLR phòng hộ/đặc dụng; 

      - Các Chủ rừng. 

 

Căn cứ Công văn số 875/TCLN-PTR ngày 30/6/2020 của Tổng cục Lâm 

nghiệp về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng 

rừng Quý III năm 2020; 

Căn cứ Công điện số 662/CĐ-TCLN-KL ngày 26/5/2020 của Tổng cục Lâm 

nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng, 

Theo thông tin dự báo thời tiết, trong thời gian tới khu vực Trung Trung Bộ 

có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt 36-39 độ, có nơi trên 

39 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong 

không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều 

nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Để chủ động ứng phó trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc, các Ban QLR phòng 

hộ/đặc dụng, các chủ rừng tiếp tục thực hiện tăng cường, chủ động các biện pháp 

phòng cháy, chữa cháy rừng như sau: 

- Triển khai thực hiện nghiêm các nội dung về PCCCR theo Chỉ thị số 

1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công điện 

số 662/CĐ-TCLN-KL ngày 26/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, 

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên, Phương án 

PCCCR được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng đến các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn quản lý; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công 

tác PCCCR; vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, PCCCR và thực 

hiện nghiêm không đốt nương rẫy, đồng, ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng 

rừng trong rừng vào những ngày nắng nóng có dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp 

nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kì nguy hiểm), kịp thời tố giác các hành vi vi phạm 

đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý. 

- Thường xuyên truy cập trang điện tử của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ 

www.kiemlam.org.vn để theo dõi các điểm cháy hàng ngày (qua ảnh vệ tinh) trên 

địa bàn quản lý; tất cả các điểm cháy đều phải được kiểm tra, xác minh và thông 
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tin kịp thời đến lực lượng bảo vệ rừng cơ sở và chủ rừng để xử lý, hạn chế tối đa 

điểm cháy bùng phát thành đám cháy lớn. 

- Chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra PCCCR trong thời điểm nắng 

nóng tại các vùng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; bố trí lực lượng trực phòng 

cháy rừng 24/24 giờ trong ngày và các ngày nghỉ lễ, ngày thứ bảy, chủ nhật; thông 

báo số điện thoại đường dây nóng cho người dân biết để thông tin kịp thời khi phát 

hiện lửa rừng. 

- Thường xuyên khởi động phương tiện, thiết bị và kiểm tra dụng cụ chữa 

cháy rừng để ứng cứu chữa cháy rừng khi có xảy ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp chỉ 

đạo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, QLR(Đoàn). 

               CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

                Lê Văn Bé 



PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

           Kính trình:  Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 

 

1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH  

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT B. HỒ SƠ KÈM THEO 

TRÌNH KÝ: CÔNG VĂN 

1.   V/v tăng cường, chủ động các biện pháp trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng 

- Công văn 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

 

    

Phan Văn Thành Đoàn 

2.Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG QLBVR VÀ BTTN 

             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 

                     Đồng ý trình lãnh đạo Chi cục ban hành 

 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thanh Sơn 

3. Ý KIẾN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG: KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

(Đã ký) 

 

 

Lê Văn Bé 

4. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

5. Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

6. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 

 

 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

CHI CỤC KIỂM LÂM PHÚ YÊN 

PHÒNG QLBVR VÀ BTTN 
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