
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC KIỂM LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /CCKL-QLR 

V/v tăng cường các biện pháp  

phòng cháy, chữa cháy rừng 

Phú Yên, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

                      Kính gửi: 

 - Các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc; 

                                       - Các Ban QLR phòng hộ. 

 

Căn cứ Công điện số 3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 01/6/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT; Công điện số 568/CĐ-TCLN-KL ngày 11/5/2021 của Tổng cục 

Lâm nghiệp về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy 

rừng; 

Căn cứ Văn bản của UBND tỉnh số 2266/UBND-KT ngày 26/5/2021; Công 

điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng; 

Căn cứ Công văn số 1063/SNN-CCKL ngày 02/6/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 

Căn cứ Quy chế phối hợp số 224/QCPH-CCKLV4-CCKLPY ngày 

11/12/2020 giữa Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Chi cục Kiểm lâm Phú Yên trong 

quản lý Nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2021-2021; Quyết định 27/QĐ-KLV4-NV2 ngày 01/4/2021 của Chi cục 

Kiểm lâm Vùng IV về việc thành lập tổ thường trực thực hiện công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Phú Yên. 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc tổ chức quán 

triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại các văn bản nêu trên; 

đồng thời tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa tùy thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 

tham mưu UBND huyện tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng quy mô cấp 

huyện nhằm đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, đơn vị, địa 

phương theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan và chủ 

rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng 

đồng dân cư; chỉ đạo trạm kiểm lâm, kiểm lâm làm việc địa bàn tham mưu chính 

quyền cơ sở thực hiện tốt công tác PCCCR; nắm bắt thông tin và tham mưu xử lý 

kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ ban đầu, không để bùng phát thành các 

đám cháy lớn; hướng dẫn các địa phương, chủ rừng hoàn thiện và triển khai 

thực hiện tốt phương án PCCCR; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện chữa cháy 

tại chỗ, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, duy tu, sửa chữa các trang thiết bị, 

phương tiện sẵn sàng cứu chữa khi có xảy ra cháy rừng; tại các thời điểm có dự 

báo nguy cơ cháy rừng cấp III, IV, V và những thời gian khô hạn, nắng nóng kéo 

dài nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nhất là việc 

đốt dọn thực bì, đốt rừng làm nương, rẫy. 
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- Phân công lãnh đạo, công chức, người lao động trực 24/24 giờ trong suốt 

thời gian nắng nóng, khô hanh kéo dài; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo 

cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để thông 

tin các đơn vị kiểm lâm, chủ rừng, địa phương xác minh, kiểm tra phát hiện điểm 

cháy rừng. 

- Khi xảy ra cháy rừng, đề nghị các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc, các chủ 

rừng thông tin, phản ảnh kịp thời cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; đồng thời 

thông tin liên hệ (Ông Ngô Trọng Nghĩa, Đội trưởng đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR, số điện thoại: 0983779656. Ông Nguyễn Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ trực 

phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm vùng IV, số điện thoại: 

0977667696) để hổ trợ lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. 

 Chi cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc, các chủ rừng 

biết, phối hợp thực hiện khi xảy ra cháy rừng./. 

 (gửi kèm Văn bản của UBND tỉnh số 2266/UBND-KT ngày 26/5/2021; Công điện 

số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng; Công văn số 1063/SNN-CCKL ngày 02/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Nơi nhận:       CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở NN và PTNT (báo cáo);     

- Chi cục KL vùng 4; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng NV; 

- Lưu: VT, QLR(Đ) . 



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 các biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

rừng. 

- Công văn 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

(Trình lãnh đạo xử lý văn bản) 

 

    

Phan Văn Thành Đoàn 

2.Ý KIẾN CỦA PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLBVR VÀ BTTN 

                     Đồng ý trình lãnh đạo Chi cục  

 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

(Đã ký) 

 

Lê Văn Tấn 

3. Ý KIẾN CỦA CÁC PHÒNG LIÊN QUAN: KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

(Đã ký) 

 

 

 

4. Ý KIẾN CỦA  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

           Nguyễn Nghĩa 

5. Ý KIẾN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

Lê Văn Bé 

 

 

CHI CỤC KIỂM LÂM PHÚ YÊN 

PHÒNG QLBVR VÀ BTTN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Phú Yên, ngày 07 tháng 6 năm 2021 
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