
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:           /SNN-KL Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 
V/v tăng cường công tác phòng 

cháy chữa cháy rừng 
 

 

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng tỉnh;  

- Chi cục Kiểm lâm. 

 

 Thực hiện Văn bản số 517/TCLN-KL ngày 12/4/2022 của Tổng cục Lâm 

nghiệp về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời theo 

thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết tại các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiếp tục nắng nóng, hanh khô trong 

thời gian tới, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, có thể diễn biến phức tạp. 

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

(PCCCR), giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị:  

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

PCCCR theo Văn bản số 517/TCLN-KL ngày 12/4/2022 của Tổng cục Lâm 

nghiệp về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn bản số 

1582/UBND-KT ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh v/v tăng cường các biện pháp 

cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2021-2022.  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng trên địa bàn tăng 

cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân, 

hộ gia đình xử lý thực bì để trồng rừng, trong đó lưu ý phát dọn thực bì toàn diện, 

theo băng hoặc theo đám phù hợp với điều kiện lập địa và đặc tính sinh thái của 

loài cây trồng; thực bì xử lý xong gom lại theo băng; hạn chế đốt thực bì, trường 

hợp đốt thực bì phải đốt theo băng, theo đám và đốt có kiểm soát để không cháy 

lan gây ra cháy rừng. 

2. Đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với lực lượng 

Kiểm lâm và chính quyền địa phương các cấp trong công tác PCCCR theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1582/UBND-KT ngày 11/11/2021 của UBND 

tỉnh v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 

2021-2022. 

3. Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCCR tại địa phương, nhất là 
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khu vực trọng điểm về cháy rừng. 

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các 

ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người dân, chủ 

rừng kiểm soát việc sử dụng lửa trong quá trình xử lý thực bì; chủ động các 

phương pháp xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, giảm vật liệu cháy ở các khu 

rừng có nguy cơ dễ cháy. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCCR trên địa bàn; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý 

nghiêm những hành vi vi phạm các quy định về PCCCR; thường xuyên cập nhật, 

thông tin cảnh báo cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, người dân, các chủ rừng về nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ngành, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Thịnh 
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