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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP điện: 

 

 
 

- Hạt Kiểm lâm Tam Điệp; 

- Phòng kinh tế thành phố; 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố; 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố; 

- UBND các xã, phường, các đơn vị có rừng trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Hiện nay tình trạng nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng cao tại nhiều địa 

phương. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh trong thời gian tới tình 

trạng nắng nóng, khô kiệt tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh, để chủ động triển khai 

các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng 

gây ra, UBND thành phố Tam Điệp đề nghị Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành 

phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã, các đơn vị có rừng 

quan tâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Triển khai thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa 

phương, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “ bốn tại 

chỗ”, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm 

soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; kịp thời phát 

hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng 

trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn trong suốt thời kỳ cao điểm 

của mùa nắng nóng. 

2. Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các đơn vị có liên 

quan, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng 

đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra. Có phương án và sẵn sàng, 

chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài 

sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra. 
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3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các nội dung về phòng cháy, 

chữa cháy rừng. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng tại địa 

phương qua các phương tiện thông tin đại chúng và bản tin của Trung tâm khí 

tượng thủy văn để kiểm tra và có biện pháp xử lý. Kịp thời nêu gương các điển 

hình trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, lên án các hành vi vi phạm pháp 

luật về Lâm nghiệp. 

4. Khi có cháy rừng báo cáo ngay về UBND thành phố theo số điện thoại: 

02293.864.016 và Hạt Kiểm Lâm Tam Điệp 02293.864.176 để phối hợp chỉ đạo và 

huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp có nguy cơ xảy ra cháy lớn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân tuân 

thủ nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện các nội dung trên 

và thường xuyên báo cáo kết quả về UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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