
 

         UBND TỈNH PHÚ YÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:           /SNN-CCKL              Phú Yên, ngày         tháng 6 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, gắn với thực 

hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng.  

 

Kính gửi: 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 2271/UBND-KGVX ngày 26/6/2021 

của UBND tỉnh Phú Yên về việc quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp 

phòng chống dịch Covid-19. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị 

Kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng phòng hộ/đặc dụng, các chủ rừng nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng 

chống dịch Covid-19 như: Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/6/2021 của Tỉnh ủy 

Phú Yên về khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống dịch 

Covid-19 và Công văn số 1289-CV/VPTU ngày 23/6/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Chỉ thị 

số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về siết chặt và tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và 

Công văn số số 2271/UBND-KGVX ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh Phú Yên 

về việc quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19; 

Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT số 1265/SNN-VP ngày 26/6/2021 về 

việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 

của UBND tỉnh; số 1267/SNN-VP ngày 28/6/2021 về việc triển khai làm việc 

trực tuyến và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, sở, ngành, địa phương về phòng 

chống chống dịch Covid-19. 

2. Làm tốt công tác tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các quy 

định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phòng chống dịch Covid-

19. Không tham gia phá rừng, đốt nương làm rẫy, khai thác, mua bán, vận 

chuyển lâm sản trái phép. 

3. Xây dựng kế hoạch bố trí phân công công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại cơ quan, làm việc tại nhà riêng để giải quyết công việc cho 

phù hợp (vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ). Chủ động theo 

dõi, phân công công chức, viên chức, người lao động thường xuyên kiểm tra 

công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng có hiệu quả, theo chỉ đạo của 
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UBND tỉnh tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 24/9/2020 về tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, Công văn 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 về việc tăng cường các biện pháp cấp 

bách phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp 

và PTNT: số 704/SNN-CCKL ngày 19/4/2021 về tăng cường các biện pháp bảo 

vệ rừng, PCCCR và phối hợp kiểm tra ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm 

nghiệp, số 1063/SNN-CCKL ngày 02/6/2021 về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng và Thông báo số 63/TB-SNN ngày 17/6/2021về kết luận 

chỉ đạo Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng. Kiên quyết không để đối tượng lợi dụng việc phòng, chống dịch 

Covid-19 để phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và sử 

dụng lửa trong rừng, ven rừng gây ra cháy rừng trong thời gian nắng nóng, khô 

hanh kéo dài.   

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ; chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và trước lãnh đạo cấp trên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                            
- GĐ, PGĐ Sở NN và PTNT; 

- Các Hạt Kiểm lâm; 

- Các chủ rừng; 

- Lưu: VT, CCKL(QLR).         
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