
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 

V/v phòng, chống cháy rừng tại 

khu vực biên giới 

Lạng Sơn, ngày        tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi Chi cục Kiểm lâm 

 

Thực hiện văn bản số 247/UBND-NC ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phòng, chống cháy rừng tại khu vực biên giới. Sở Nông nghiệp 

và PTNT yêu cầu Chi cục Kiểm lâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, 

Đình Lập, Cao Lộc. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền các xã biên giới, các ngành có liên 

quan trên địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở cư dân biên giới bằng nhiều hình thức 

để nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống cháy rừng 

và thực hiện nghiêm các quy định của 03 văn kiện pháp lý về biên giới.  

- Hướng dẫn cho người dân khu vực biên giới kỹ năng, nghiệp vụ phòng 

chống cháy rừng, xây dựng băng cản lửa, kỹ thuật phát dọn thực bì trong sản xuất 

lâm sinh, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực biên giới. 

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân áp dụng phương pháp xử 

lý thực bì không đốt (phát dọn thực bì toàn diện, theo băng hoặc theo đám phù 

hợp với điều kiện lập địa, đặc tính sinh thái của loài cây trồng; thu gom thực bì 

bằng phương pháp thủ công và di chuyển đến nơi an toàn) nhằm đảm bảo tuân 

thủ đúng văn kiện pháp lý về biên giới. Trong trường hợp xảy ra cháy rừng tại 

khu vực biên giới, khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương cấp cơ sở 

huy động nhân lực, vật lực để dập tắt đám cháy, hạn chế tối đa thiệt hại, có biện 

pháp ngăn chặn không để đám cháy lan sang lãnh thổ Trung Quốc; phối hợp điều 

tra, xác minh nguyên nhân gây cháy để xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, 

Đình Lập, Cao Lộc tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành  

tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng gần khu 

vực biên giới và xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Chi cục Kiểm lâm khẩn trương thực 

hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Lộc 

Bình, Đình Lập, Cao Lộc; 

- Phòng KH-TC; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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