
 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách 

Phòng cháy chữa cháy rừng 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

ĐIỆN: 

 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.                              

 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh 

hưởng rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống Bắc Bộ kết hợp với hiệu ứng phơn nên 

khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc 

biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-390c, có nơi đến 400c, gió Tây Nam 

bắt đầu hoạt động gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy 

rừng ở mức độ rất cao.  

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 

(PCCCR), giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tỉnh và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay các biện pháp PCCCR sau: 

1. Khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các Công điện: Số 3249/CĐ-

BNN-TCLN ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 568/CĐ-

TCLN-KL ngày 11/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Văn bản số 

2266/UBND-KT ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCCR. 

2. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động 

mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia PCCCR; trong đó, đặc biệt là việc nâng 

cao hiểu biết về pháp luật, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

có hoạt động trồng rừng, sản xuất trong rừng, ven rừng. 

3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo điều kiện an toàn 

về PCCCR; trong đó, tập trung các nhiệm vụ sau: 

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng phó sự cố cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên (theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh), 

Phương án PCCCR mùa hanh khô 2020 trên địa bàn tỉnh (phê duyệt tại Quyết định 

số 490/QĐ-UBND ngày 01/4/2020); trong đó, lấy các biện pháp phòng ngừa là 
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chính để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống sự cố xảy ra trên địa bàn quản lý 

như: Xây dựng, duy tu các công trình PCCCR; thực hiện các biện pháp lâm sinh, 

giảm nguồn vật liệu cháy; theo dõi, cảnh báo sớm lửa rừng; tập dợt các tình huống 

chữa cháy rừng; tuần tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, sinh hoạt có nguy cơ 

gây cháy rừng tại các khu vực trọng điểm… 

- Xây dựng và công khai rộng rãi các nội quy, quy định về điều kiện an toàn 

PCCCR đối với các trường hợp: Các khu rừng có đường sắt, đường dây điện cao 

thế và các công trình quan trọng khác đi qua; hoạt động đốt nương, rẫy, đồng 

ruộng, thực bì để sản xuất, trồng rừng trong rừng, ven vùng rừng có nguy cơ cháy 

cao; sử dụng lửa ở những khu rừng gần khu dân cư, trường học, cơ sở tôn giáo… 

4. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCCR trong suốt mùa 

khô. Trong đó, tập trung vào các nội dung về chấp hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

trong PCCCR của các chủ rừng, xây dựng và thực hành phương án PCCCR, công 

tác chuẩn bị các nguồn lực (4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương 

tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) cho hoạt động PCCCR… 

5. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành Kiểm lâm, Công an, Quân đội (trên cơ 

sở Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ) tổ chức xây 

dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác PCCCR hiệu quả; bảo đảm lực 

lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực 

lượng ứng phó, xử lý khi có cháy rừng xảy ra. 

6. Trong thời điểm hanh khô kéo dài, cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III 

đến cấp V, lực lượng kiểm lâm cơ sở, cơ quan chức năng liên quan, các địa phương 

và chủ rừng phải đảm bảo lực lượng ứng trực tại các khu rừng trọng điểm cháy trên 

lâm phần, địa bàn quản lý (căn cứ trên Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng phê 

duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-SNN ngày 18/12/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT) để canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào rừng, tạm dừng các hoạt 

động xử lý thực bì bằng dùng lửa theo quy quy định, phát hiện và khống chế kịp 

thời các điểm xuất phát cháy… 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, các ban, ngành liên quan tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Công điện này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ NN&PTNT (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Phú Yên (để đưa tin); 

- Các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng; 

- Các tổ chức trồng rừng kinh tế; 

- Lưu: VT, KT, HK 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Hữu Thế 
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