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Kính gửi:  

- Công an thành phố; 

- Hạt Kiểm lâm Tam Điệp; 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố; 

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

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

 
Căn cứ Văn bản số 1399/SNN-KL ngày 22/6/2022 của Sở NN& PTNT về 

việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Trước tình hình 

thực tế của thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, theo dự báo của Đài 

Khí tượng thuỷ văn tỉnh, thời tiết nắng nóng trên địa bàn tỉnh nói chung và thành 

phố Tam Điệp nói riêng trong thời gian tới diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra 

cháy rừng ở mức cao. Năm 2022 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 01 vụ cháy 

rừng tại xã Quang Sơn. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy 

rừng và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBND thành phố đề nghị Ban 

Chỉ huy PCTT & TKKN thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ 

sở. Tổ chức, phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng (Ban chỉ huy 

PCTT&TKKN, lực lượng kiểm lâm, các lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, tổ 

đội quần chúng bảo vệ rừng tại địa phương) 24/24h trong những ngày có nguy 

cơ cháy rừng từ cấp 4 trở lên và những khu vực trọng điểm cháy; không để phát 

sinh nguồn lửa, phát hiện sớm các điểm cháy, chỉ đạo, huy động các lực lượng xử 

lý kịp thời theo phương án PCCCR và phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, 

phương tiện và hậu cần tại chỗ). 

2. Kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy 

cao, nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác ở 

khu vực ven rừng, trong rừng. 

3. Kiểm tra an toàn về PCCCR, phát hiện kịp thời các thiếu sót, vi phạm an 

toàn về PCCCR. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định, nội quy 

về điều kiện an toàn PCCCR đối với các khu rừng, đặc biệt là trách nhiệm quản lý, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình sống trong rừng và ven rừng. 
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4. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống 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 Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh để kiểm tra và có 

biện pháp xử lý kịp thời. 

5. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo 

cháy sớm của Cục Kiểm lâm (địa chỉ Website: kiemlam.org.vn) để kiểm tra, 

phát hiện sớm điểm cháy rừng. Ngay khi phát hiện cháy rừng kịp thời báo cáo 

về Ban chỉ huy PCTT&TKKN thành phố, Hạt Kiểm lâm Tam Điệp, Ban quản lý 

rừng phòng hộ thành phố để chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng 

trong trường hợp cần thiết. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, PKT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Tống Đức Thuận 
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