
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /SNN-CCKL 

V/v triển khai thực hiện Công điện 

số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 

của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày         tháng 6 năm 2021 

     

Kính gửi:  

 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

 - Các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng; 

 - Các tổ chức trồng rừng kinh tế; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

         

            Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

các đơn Kiểm lâm; các BQL rừng phòng hộ/ đặc dụng, các chủ rừng: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng theo nội dung 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; Văn bản của UBND tỉnh số 2266/UBND-KT ngày 26/5/2021, số 

1956/UBND-NC ngày 10/5/2021, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 của 

UBND tỉnh Phú Yên về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa 

cháy rừng; Văn bản 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. 

- Khi có cháy rừng xảy ra, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện (4 tại 

chỗ) để chữa cháy rừng và chủ động phối hợp các ngành chức năng, chính quyền 

địa phương khẩn trương kiểm tra xác định diện tích rừng bị cháy, mức độ thiệt hai, 

tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân, 

đối tượng gây ra cháy rừng, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật để giáo dục 

phòng ngừa chung. 

 - Thường xuyên trao đổi thông tin giữa địa phương, ngành và các đơn vị liên 

quan biết để chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện trong công tác bảo 

vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

 (Kèm theo Công điện số 3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 01/6/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 của UBND tỉnh). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- PGĐ sở NN (đ/c Nguyễn Lý Nguyên); 

- Lưu: VT, CCKL(QLR). 

GIÁM ĐỐC 



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày 07 tháng 6 năm 2021 

 

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

             Kính trình:  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

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 
V/v triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của 

UBND tỉnh ngày 06/6/2021 

 

- Công văn 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

(Trình lãnh đạo xử lý văn bản) 

    

Phan Văn Thành Đoàn 

2.Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG QLBVR VÀ BTTN: 

                     P. TRƯỞNG PHÒNG PT 

                           Đồng ý trình lãnh đạo Chi cục 

 

 

KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

(Đã ký) 

Lê Văn Tấn 

3. Ý KIẾN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG: KÝ TÊN 

(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

 

Lê Văn Bé 

4. Ý KIẾN CỦA PHÒNG 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) 
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