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THÔNG BÁO 

Về việc cảnh báo nguy cơ cháy rừng 

 

Hiện nay, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia 

và Cục Kiểm lâm, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu 

ứng phơn nên tình hình nắng nóng sẽ kéo dài trong thời gian tới, cụ thể trong 

tháng 6 có thể xảy ra nhiều đợt nắng nóng, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 35-

37oC, có nơi nhiệt độ lên đến 40oC, tình trạng nắng nóng khô hanh kéo dài dẫn 

đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Để chủ động trong công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng (PCCCR) trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Chi cục 

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

quan thực hiện nghiêm các biện pháp sau: 

- Thông báo rộng rãi về cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân cùng biết, cùng thực hiện tốt công tác 

PCCCR. 

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

www.kiemlam.org.vn để theo dõi, xác minh các điểm cháy hàng ngày trên địa bàn 

quản lý; tất cả các điểm cháy (không phân biệt cháy rừng hoặc nương rẫy) đều 

phải được kiểm tra, cập nhật và báo cáo kịp thời. 

- Bố trí lực lượng phòng chống cháy rừng 24 giờ trong ngày; tăng cường 

lực lượng tuần tra, kiểm tra tại các vùng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; tạm 

dừng mọi hoạt đồng dùng lửa trong rừng, ven rừng và các hoạt động xử lý thực bì 

bằng hình thức dùng lửa; thông báo số điện thoại, đường dây nóng cho UBND các 

xã, phường, thị trấn, các chủ rừng trên địa bàn và Nhân dân địa phương biết để 

thông tin kịp thời khi phát hiện lửa rừng, điểm cháy. 

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt: kế hoạch phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó đặc biệt là lực lượng vũ trang trong công tác 

PCCCR; phương án tổ chức huy động chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại 

chỗ để ngăn chặn, xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống cháy. 

Nhận được văn bản này, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

Kiểm lâm trực thuộc, các chủ rừng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 
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NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

(Trình lãnh đạo xử lý văn bản) 

 

    

Phan Văn Thành Đoàn 

2.Ý KIẾN CỦA PHÓ TRƯỞNG PT PHÒNG QLBVR VÀ BTTN 

                     Đồng ý trình lãnh đạo Chi cục  

 

 

KÝ TÊN 
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Lê Văn Tấn 
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Lê Văn Bé 

 

 

CHI CỤC KIỂM LÂM PHÚ YÊN 

PHÒNG QLBVR VÀ BTTN 
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