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Kính gửi:  

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

 - Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng;  

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 677/SNN-KL ngày 20/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng. 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 Lạng Sơn vẫn 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) trên địa bàn huyện, nhằm tránh thiệt hại có thể xảy ra. Uỷ ban nhân 

dân huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT  

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động tham mưu cho 

UBND huyện các biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, không để cháy rừng xảy ra. Thường xuyên cập 

nhật, thông tin cảnh báo cháy rừng để thông tin kịp thời đến các đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị trấn, người dân và các chủ rừng về nguy cơ cháy rừng 

trên địa bàn để có phương án ứng phó. 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng và UBND các xã, thị trấn làm 

tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá 

nhân, hộ gia đình trong quá trình xử lý thực bì trồng rừng. Trong đó cần lưu ý 

các biên pháp trong khi xử lý thực bì tránh để xảy ra cháy rừng. 

2. Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng 

- Tăng cường công tác kiểm tra PCCCR tại địa phương, nhất là khu vực 

trọng điểm về cháy rừng. 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 có kiểm soát; giảm vật liệu cháy ở các khu rừng có nguy cơ dễ cháy. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn chủ động phối 

hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, 
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giám sát người dân trong việc sử dụng lửa khi xử lý thực bì. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện các biện pháp để chỉ đạo 

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

nghiêm những hành vi vi phạm các quy định về PCCCR; phối hợp với phòng 

Nông nghiệp và PTNT thường xuyên cập nhật, thông tin cảnh báo cháy rừng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các chủ rừng biết về 

nguy cơ cháy rừng trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng 

(Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Hạt Kiểm Lâm) về công tác an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. 

- Tiếp tục duy trì hợp đồng thuê gác lửa rừng tại 04 xã trọng điểm (Cai 

Kinh, Hòa Thắng, Tân Thành, Thiện Tân). Thường xuyên đôn đốc UBND các 

xã, thị trấn và các chủ rừng thực hiện nghiêm phương án QLBVR và PCCCR 

theo phương châm 4 tại chỗ. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên 

truyền về quản lý bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy 

định của pháp luật cho các tổ chức và cá nhân có rừng trên địa bàn. Chỉ đạo cán 

bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực phối hợp với kiểm lâm viên phụ trách địa bàn 

thường xuyên kiểm tra, tuần tra nhằm hạn chế thấp nhất việc cháy rừng xảy ra 

tại địa phương quản lý.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ 

chức, cá nhân, hộ gia đình trong quá trình 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 

địa hình 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. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân 

các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Dương Thị Hạnh 
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