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Thực hiện Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông tư số 

25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Quyết định số 

3422/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc 

hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 

luật về phòng cháy và chữa cháy. 

Hiện nay, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng nóng gay gắt và 

hanh khô diễn ra trên diện rộng, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang là 

cấp IV (cấp nguy hiểm) và theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 

văn Quốc gia trong thời gian tới nắng nóng tiếp tục kéo dài, nguy cơ cháy rừng 

luôn tiềm ẩn ở mức độ cao. 

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

thiểu thấp nhất thiệt hại đến tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

(PCCCR) trên địa bàn tỉnh năm 2021, với những nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh, 

giảm dần nguy cơ cháy rừng và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng 

gây ra. 

- Tăng cường sự phối hợp, nâng cao trách nhiệm về bảo vệ rừng và PCCCR 

của các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư; nâng cao 

năng lực chỉ huy về PCCCR của Ban Chỉ huy các cấp. Khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, lập lại kỷ cương trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có. 

- Chủ động phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời ứng phó, huy động lực lượng 

triển khai phương án chữa cháy hiệu quả, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất 
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thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

2. Yêu cầu: 

- Cần xác định rõ công tác PCCCR là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là 

trách nhiệm mọi tổ chức, cá nhân, trong đó trách nhiệm hàng đầu thuộc về cấp 

ủy, chính quyền các cấp và chủ rừng, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ 

đạo thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ : “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”; PCCCR phải lấy hoạt động phòng ngừa 

là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời cháy rừng. 

- Đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành một cách khẩn trương, kịp 

thời trước các tình huống khi cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị để kịp thời hỗ trợ, xử lý các tình 

huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn. 

- Lực lượng Kiểm lâm với chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của mình , có 

trách nhiệm tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác 

PCCCR trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật ; tăng cường kiểm tra , 

xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về PCCCR. 

- Các chủ rừng, tổ chức... được nhà nước giao rừng , cho thuê rừng có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng về công tác bảo vệ rừng và 

PCCCR theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp: 

1. Tổ chức, chỉ đạo công tác PCCCR: 

a) Kiện toàn lực lượng và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 

Ban Chỉ huy Bảo vệ rừng và phòng cháy chữ cháy rừng (Ban Chỉ huy 

BVR&PCCCR) các cấp: 

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ huy BVR&PCCCR các 

cấp; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên để 

tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCCCR tại cơ sở. 

- Củng cố, thành lập thêm các đội PCCCR cơ sở; bảo đảm kinh phí, trang bị 

phương tiện và các điều kiện để duy trì hoạt động của các đội PCCCR cơ sở. 

- Củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực PCCCR của lực lượng kiểm lâm và 

lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lực lượng nòng cốt sẵn sàng, chủ động 

trong mọi tình huống cháy rừng xảy ra. 

b) Kiểm tra công tác phòng cháy rừng: 

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ huy BVR&PCCCR các cấp phải tăng cường 

kiểm tra thực tế và tổ chức kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) hoạt động và các điều 

kiện cần thiết cho công tác PCCCR của các Ban Chỉ huy cấp dưới, các Hạt Kiểm 

lâm, các chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm đảm bảo mọi hoạt động PCCCR 

ở địa phương, đơn  vị, cơ sở thực hiện đúng theo phương án đã xây dựng, phê 

duyệt và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
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- Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ quan Kiểm 

lâm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ rừng trong phạm vi quản lý của mình có trách 

nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn PCCCR theo chế độ định kỳ và đột xuất. 

2. Công tác phòng cháy rừng (công tác phòng ngừa cháy rừng): 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Tăng 

cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác quản 

lý, bảo vệ rừng, PCCCR; nội dung tuyên truyền, giáo dục đúng quy định pháp 

luật nhưng phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp cho từng lứa tuổi, từng đối 

tượng; chú trọng công tác phối hợp và đổi mới hình thức, chất lượng tuyên 

truyền, vận động nhằm khuyến khích thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia 

bảo vệ rừng, PCCCR; xây dựng và bố trí các bảng nội quy bảo vệ rừng và 

PCCCR, biển cấm lửa tại cửa rừng, ven rừng có khả năng xảy ra cháy. 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch PCCCR: 

- Ủy ban nhân dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện 

công tác PCCCR trên địa bàn, nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chủ 

động ứng phó với các tình huống cháy rừng xảy ra. 

- Các đơn vị chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với diện tích rừng chưa 

giao, chưa cho thuê) phải lập phương án PCCCR trên diện tích, địa bàn được 

giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (hiện nay, phương 

án PCCCR và truy quét chống phá rừng của các đơn vị chủ rừng nhà nước,Ủy 

ban nhân dân các xã có rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt) và tổ chức triển 

khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.  

- Phương án PCCCR phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có những thay 

đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy rừng và các điều kiện liên quan đến 

hoạt động cháy rừng; chủ rừng chịu trách nhiệm tổ chức thực tập phương án 

PCCCR theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

- Cơ quan Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR 

trên địa bàn tỉnh. 

c) Xác định bổ sung vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bổ sung lên 

bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng: Để chủ động trong việc huy động lực 

lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng và đề ra các biện pháp PCCCR thích 

hợp, hiệu quả; Ban Chỉ huy BVR&PCCCR các cấp, các chủ rừng phải tiếp tục rà 

soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh phân vùng trọng điểm cháy rừng ngoài thực 

địa vào bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng đã được xác định như các khu 

rừng, kiểu trạng thái rừng có khả năng cháy cao (khả năng bén lửa của vật liệu 

cháy), các khu rừng trồng đang trong giai đoạn chăm sóc, các khu vực đang thực 

hiện khoanh nuôi tái sinh, các khu rừng gần nương rẫy, gần khu dân cư… để áp 

dụng các biện pháp PCCCR phù hợp. 

d) Tổ chức theo dõi, phát hiện sớm điểm cháy, cảnh báo nguy cơ cháy rừng 



4 

và trực PCCCR: 

- Cơ quan thường trực PCCCR các cấp thường xuyên theo dõi thông tin 

cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng sớm tại Website: 

http://kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy rừng. 

- Căn cứ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, Chi cục Kiểm lâm xác định 

cấp dự báo cháy rừng của từng huyện, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh thông tin cảnh báo cháy rừng để các cấp, các ngành, chính quyền địa 

phương, chủ rừng, đơn vị liên quan và người dân biết, chủ động phòng ngừa, 

thực hiện tốt công tác PCCCR. 

- Vào mùa khô khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp III, IV, V, lực lượng kiểm 

lâm, các chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã và các lực lượng chức năng phải tổ 

chức lực lượng ứng trực 24/24h tại các vùng trọng điểm cháy và ở cơ quan; tổ 

chức lực lượng tuần tra, canh gác, phát hiện lửa rừng và tổ chức dập tắt kịp thời 

đám cháy khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn; bố trí lực lượng 

canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy 

cao. Trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, V nghiêm 

cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng, đốt 

nương làm rẫy.  

đ) Xây dựng, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị, công trình phục vụ 

PCCCR: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các công trình phòng cháy trên địa bàn, 

tuyên truyền phòng cháy như: Pano, áp phích, biển cấp dự báo cháy rừng, biển 

cấm lửa… để sửa chữa kịp thời đảm bảo công tác tuyên truyền có hiện quả. Mua 

sắm trang thiết bị cần thiết đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra 

như: Dao phát, can nhựa đựng nước, thiết bị âm thanh, đèn pin, máy định vị... và 

sửa chữa các phương tiện phục vụ PCCCR đã được duyệt. 

- Phương tiện, dụng cụ PCCCR phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm cháy và 

địa hình ở từng vùng, từng đơn vị để trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy 

cho phù hợp; quan điểm nhất quán là: Do chữa cháy ở rừng thường có địa hình 

phức tạp, xa khu dân cư, xa đường giao thông, thiếu nước nên các phương tiện, 

dụng cụ phải gọn, nhẹ, dễ sử dụng và dễ vận động. 

e) Tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập về PCCCR: 

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng 

và các đội PCCCR cơ sở nhằm nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia 

công tác PCCCR. 

- Tổ chức diễn tập theo phương án PCCCR (đã được phê duyệt) cho từng 

khu vực rừng có khả năng xảy ra cháy.  

3. Công tác chữa cháy rừng: 

a) Nguyên tắc chữa cháy rừng: 

- Thực hiện phương châm bốn tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. 
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- Dập tắt lửa phải khẩn trương, kịp thời và triệt để; hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại về tài nguyên rừng; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương 

tiện và tài sản của Nhân dân, nhà nước. 

- Chỉ đạo, chỉ huy thống nhất; phối hợp chặt chẽ các lực lượng tham gia 

chữa cháy rừng. 

b) Báo cháy và tổ chức lực lượng chữa cháy rừng: 

- Người phát hiện cháy rừng phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho mọi 

người xung quanh được biết và cho một hoặc các đơn vị sau đây: Chủ rừng, đội 

PCCCR nơi gần nhất; cơ quan Kiểm lâm hoặc cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nơi gần nhất; chính quyền địa phương sở tại hoặc 

cơ quan Công an, Quân đội nơi gần nhất. 

- Cơ quan, đơn vị khi nhận được tin báo về cháy rừng xảy ra trong địa bàn 

được phân công quản lý phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến 

tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác biết để 

chi viện chữa cháy; trường hợp cháy rừng xảy ra ngoài địa bàn được phân công 

quản lý thì sau khi nhận được tin báo cháy phải bằng mọi cách nhanh chóng báo 

cho các cơ quan, đơn vị quản lý địa bàn nơi xảy ra cháy biết để xử lý và tham gia 

chữa cháy rừng. 

- Người có mặt tại nơi xảy ra cháy rừng phải tìm mọi biện pháp để ngăn 

chặn cháy lan và dập cháy; người tham gia chữa cháy phải chấp hành mệnh lệnh 

của người chỉ huy chữa cháy. Trường hợp nguy cơ xảy ra cháy lớn, lan rộng, 

vượt khả năng cứu chữa của lực lượng tại chỗ thì người chỉ huy chữa cháy cao 

nhất báo cáo lên Ban Chỉ huy PCCCR cấp trên để được hỗ trợ lực lượng, phương 

tiện tham gia chữa cháy rừng.  

- Chủ rừng và các lực lượng công an, kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ, cơ 

quan hữu quan khác có nhiệm vụ chữa cháy và tham gia chữa cháy theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

- Việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy rừng, chỉ 

huy chữa cháy rừng, tình thế cấp thiết được sử dụng quyền quyết định phá, dỡ 

nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy rừng thực 

hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

c) Kỹ thuật chữa cháy rừng: 

- Khi chữa cháy rừng, tùy đặc điểm của khu vực, tính chất và quy mô của 

đám cháy người chỉ huy cho áp dụng biện pháp phù hợp để tổ chức chữa cháy. 

Người tham gia chữa cháy cần xác định rõ phương pháp mà người chỉ huy đưa ra 

để thực hiện cho đúng nhằm mục đích đảm bảo an toàn và mang hiệu quả cao. Có 

thể gom nhóm thành 02 phương pháp: 

+ Chữa cháy gián tiếp: Sử dụng công cụ, phương tiện dọn sạch vật liệu để 

tạo ra những băng trắng nhằm làm tắt hoặc suy yếu ngọn lửa khi lan đến hoặc đốt 

chặn có kiểm soát hoặc đào kênh, mương, rãnh để ngăn lửa cháy lan…. Biện 

pháp này thường áp dụng với đám cháy tán, cháy lớn, nơi có địa hình phức tạp, 
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có dấu hiệu còn sót bom - mìn, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người trực tiếp 

tiếp cận đám cháy. 

+ Chữa cháy trực tiếp: Sử dụng tất cả các phương tiện, công cụ từ thủ công 

đến cơ giới hiện đại, như: Cành cây, bình tưới nước, máy bơm phun nước, máy 

thổi gió, rựa, dao phát, đòn dập... tác động trực tiếp vào đám cháy để dập tắt lửa. 

Áp dụng đối với đám cháy có diện tích nhỏ, cháy lướt trên mặt đất, tại những vị 

trí được xác định là tương đối an toàn cho người chữa cháy. 

- Dù là chữa cháy trực tiếp hay gián tiếp thì sau khi ngọn lửa tắt đều phải 

tiến hành trực tiếp đi kiểm tra lại hiện trường và dập tắt hẳn các tàn lửa để tránh 

ngọn lửa bùng phát, cháy lại. 

d) An toàn lao động khi chữa cháy rừng: Trong quá trình chữa cháy rừng 

đảm bảo an toàn theo thứ tự ưu tiên: người, tài sản, các công trình, phương tiện, 

thiết bị tham gia chữa cháy rừng; đồng thời chuẩn bị tốt các trang bị bảo hộ, nước 

uống, thuốc cứu thương... Những trường hợp bị thương phải được sơ cứu, cấp 

cứu kịp thời. 

đ) Khắc phục hậu quả, xử lý sau cháy rừng: 

- Chủ rừng xác định mức độ rừng bị thiệt hại sau khi cháy, thống kê và báo 

cáo cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương sở tại và các đơn vị liên quan; 

căn cứ mức độ thiệt hại, chủ rừng xác định và thực hiện các giải pháp phục hồi 

rừng sau khi cháy gồm: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ 

sung hoặc trồng rừng mới. 

- Cơ quan Kiểm lâm sở tại phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, 

báo cáo cấp có thẩm quyền mức độ thiệt hại, giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ 

thiệt hại; đồng thời tổ chức xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, mức 

độ thiệt hại và xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức hỗ trợ vật chất, tinh thần, đề nghị xét công nhận chính sách cho 

những người bị tai nạn trong quá trình chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn và tăng cường hoạt động của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững để 

chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các địa phương, các cơ quan, 

đơn vị và các chủ rừng trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, 

phương án PCCCR trên toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: 

+ Tổ chức theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng của tỉnh (thông qua 

hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm); tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn 

biến thời tiết tại các khu rừng có khả năng xảy ra cháy, tiếp nhận tổng hợp tình 

hình, xử lý mọi thông tin về công tác PCCCR; sẵn sàng huy động lực lượng, 

phương tiện tham gia bảo vệ rừng và PCCCR trong mọi tình huống; đề xuất 

những phương án, xử lý cháy rừng hiệu quả. 
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+ Tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ về PCCCR; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. 

+ Triển khai thực hiện các hạng mục, công trình PCCCR đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; trong suốt mùa khô phải bố trí lực lượng trực PCCCR 

24/24h trong ngày và tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác nhằm phát hiện sớm 

các điểm cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ 

chữa cháy rừng để tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. 

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ 

rừng thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp PCCCR; tổ chức điều tra, kiểm 

tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCCR, đồng 

thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. 

+ Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện tăng cường công tác tham mưu cho cấp 

chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền, 

giáo dục, phổ cập kiến thức về PCCCR cho Nhân dân ở trong rừng, ven rừng về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của công tác BVR, PCCCR; hướng dẫn, kiểm tra việc xây 

dựng và thực hiện phương án PCCCR của chủ rừng và Ủy ban nhân dân cấp xã 

được giao quản lý rừng; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc xử lý 

thực bì trong canh tác nương rẫy trên địa bàn quản lý; tổ chức lực lượng tuần tra, 

canh gác nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng. 

- Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ về bảo vệ rừng, PCCCR đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp 

luật. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai các biện pháp bảo vệ rừng 

và PCCCR trên địa bàn tỉnh của các cấp, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Công an tỉnh: Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng, PCCCR; 

chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các phòng 

nghiệp vụ, Công an cấp huyện, xã tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, 

chính quyền địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc địa phương, chủ rừng 

thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chỉ 

huy chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, 

đối tượng gây cháy rừng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; có kế hoạch 

tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật PCCCR cho lực lượng 

chuyên trách và dân phòng. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Thực hiện 

tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng, PCCCR; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, cấp ủy và chính quyền các 

cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR, đảm bảo kịp thời xử lý 

các tình huống cháy rừng xảy ra; đối với lực lượng dân quân tự vệ nơi có rừng 

phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và là lực lượng nòng cốt giúp chính 
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quyền cơ sở, hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng trong các hoạt động tuần 

tra, bảo vệ rừng, truy quét chống phá rừng, PCCCR tại địa phương. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Tăng cường và chịu trách nhiệm đối với công tác quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác PCCCR trên 

địa bàn, nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chủ động ứng phó với các 

tình huống cháy rừng xảy ra; rà soát, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban 

Chỉ huy BVR&PCCCR cấp huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên. 

- Chỉ đạo UBND các xã, các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan, tập 

trung thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, 

đôn đốc, giám sát UBND các xã, chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác 

PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị trong mùa khô; 

kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCCR theo thẩm quyền, 

đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện, UBND cấp xã và chủ 

rừng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về bảo vệ rừng, PCCCR sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân; xây dựng phong 

trào toàn dân tham gia hoạt động bảo vệ rừng, PCCCR; tiếp nhận thông tin và kịp 

thời thông báo cấp dự báo cháy rừng trên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, 

hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, tuyên truyền lưu động và các hình thức khác 

nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR của chủ rừng, Nhân 

dân; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, kinh phí để 

chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng phương án thực hiện sơ tán 

dân khi cấp thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và tài sản của 

Nhân dân, nhà nước. 

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

bố trí kinh phí đảm bảo cho các Sở, ngành, địa phương, cơ quan kiểm lâm và chủ 

rừng tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR theo quy 

định. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn 

vị liên quan tăng cường biên tập các tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR; trong những ngày nắng nóng cao điểm của 

mùa khô cần tăng thời lượng phát các bản tin tuyên truyền, dự báo, cảnh báo 

nguy cơ cháy rừng để chính quyền các cấp, chủ rừng và người dân thực hiện công 

tác PCCCR đạt hiệu quả cao nhất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành 

nghiêm quy định của Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và hướng dẫn các biện 

pháp PCCCR, đặc biệt là việc xử lý thực bì trong canh tác nương rẫy. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã (UBND các huyện sao y và chuyển Kế hoạch này 
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đến UBND các xã có rừng): 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy BVR&PCCCR cấp xã; phối hợp với chủ 

rừng củng cố các đội PCCCR cơ sở. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức về PCCCR, bảo vệ rừng 

cho Nhân dân trong xã; duy trì chế độ thường trực PCCCR tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân xã, nhất là những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng để tiếp nhận 

thông tin, phát hiện sớm các điểm cháy rừng. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ rừng, các đội PCCCR cơ sở thực hiện 

phương án PCCCR theo quy định; tổ chức bảo vệ diện tích rừng, đất rừng đang 

quản lý. Nghiêm cấm việc đốt lửa, sử dụng lửa trong rừng, ven rừng vào những 

ngày nắng nóng cao điểm khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, V. 

- Chủ động lực lượng, phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị PCCCR theo 

phương châm 4 tại chỗ. Khi có cháy rừng xảy ra phải tổ chức huy động lực lượng 

chữa cháy kịp thời, không để đám cháy lan ra diện rộng, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Ban 

Chỉ huy BVR&PCCCR cấp huyện khi vụ cháy rừng vượt quá khả năng của xã; 

chỉ đạo lực lượng Công an xã và Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác phối hợp 

trong kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm công tác phòng 

cháy để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý. 

8. Các Chủ rừng: 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, điều kiện an 

toàn, biện pháp về PCCCR theo quy định tại Mục III, Điều 53, Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án PCCCR đối với khu vực rừng 

quản lý; chủ động rà soát các phương án PCCCR đã xây dựng, xác định cụ thể 

những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật 

lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp để 

xảy ra cháy rừng; khi cháy rừng xảy ra phải kịp thời xử lý, không để cháy rừng 

lan ra diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.  

- Tổ chức tốt lực lượng , phương tiện cho công tác PCCCR trên diện tích 

được nhà nước giao, cho thuê; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24h trong suốt mùa 

hanh khô; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu 

vực rừng có nguy cơ cháy cao. Trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy 

rừng ở cấp IV, V nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt, xử 

lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy 

rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng; thành lập, quản lý và 

duy trì hoạt động của tổ, đội phòng cháy và chữa cháy rừng. 

- Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất trong 

công tác bảo vệ rừng và PCCCR về các cơ quan chức năng theo quy định. 

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-
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xã hội tỉnh: Đề nghị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân 

dân tham gia các hoạt động PCCCR; giám sát việc thực hi ện nhiệm vụ PCCCR 

tại các đ ịa phương, đơn vị; kịp thời biểu dương “người tốt, việc tốt” trong công 

tác PCCCR. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên 

quan khẩn trương tập trung chỉ đạo và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Mục III; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.   PHT    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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