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Số:         /UBND-NLN 

V/v triển khai thực hiện các biện 
pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng        năm 2021 

 
 

Kính gửi:    
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở: Nông nghiệp và Phá triển nông thôn, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự, BCH BĐBP tỉnh; 
- Vườn quốc gia Hoàng Liên; Khu Bảo tồn thiên 

nhiên: Hoàng Liên – Văn Bàn, Bát Xát; 
- Cty TNHH MTV lâm nghiệp: Bảo Yên, Văn Bàn; 

- Thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển 
lâm nghiệp bền vững tỉnh.  

 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời 

tiết mùa khô năm 2021-2022 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, lạnh khô kéo 
dài làm cho thảm thực bì khô, nỏ, gia tăng vật liệu cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy 
rừng rất cao. Để chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm 

thiểu các thiệt hại do cháy rừng gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và 

các chủ rừng triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:  

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo: 

- UBND các xã, phường, thị trấn có rừng, Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng thực 
hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 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. 

- Đấy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện 
PCCCR, nhất là trong những ngày khô hanh kéo dài (dự báo cháy rừng ở cấp IV, 

cấp V), để mọi người dân có ý thức cảnh giác PCCCR. Tổ chức thực hiện tốt 
phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, 
phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); trường hợp cháy rừng xảy ra phải huy 

động lực lượng dập tắt kịp thời không để xảy ra cháy lớn. 

- Chỉ đạo các chủ rừng, UBND các xã, phường, thị trấn có rừng xây dựng kế 

hoạch, điều chỉnh, bổ sung phương án PCCCR phù hợp với điều kiện thực tế của 
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địa phương; tổ chức rà soát các khu vưc trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để có biện 
pháp phòng cháy, chữa cháy hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra.  

- Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển 
lâm nghiệp bền vững cấp huyện, phân công nghiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

gắn với địa bàn trực tiếp chỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 
tác bảo vệ rừng, PCCCR tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Không được sử 

dụng lửa đốt nương khi nguy cơ cháy rừng đang ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm 
và cực kỳ nguy hiểm); phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định về PCCCR. Tổ chức thường trực 24/24h để theo dõi, nắm bắt, báo cáo kịp 
thời tình hình cháy rừng trên địa bàn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng 
dẫn xây dựng phương án và tổ chức thực hiện phương án PCCCR. Phối hợp với 

các ngành chức năng chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng cơ động phục vụ cho chữa 
cháy rừng. Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các vi 

phạm luật về lâm nghiệp. Thường xuyên báo cáo mọi diễn biến tình hình PCCCR 
và kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát 

triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh để kịp thời chỉ đạo; 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và tổ chức 

thực hiện Phương án PCCCR, các phương án bảo vệ các khu vực trọng điểm có 
nguy cơ cháy rừng nguy hiểm (cấp 4) và cực kỳ nguy hiểm (cấp 5); rà soát, tổ 

chức cắm biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại các khu vực trọng điểm. Phối hợp 
với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho người dân về thực hiện các biện pháp PCCCR, phương pháp đốt nương an 

toàn, các biện pháp chữa cháy rừng hiệu quả khi xảy ra cháy rừng;  

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thường xuyên bám, nắm địa bàn để tổ chức 

kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình PCCCR tại cơ sở, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm quy định về PCCCR; tổ chức thường trực PCCCR 24/24 giờ tại Văn 

phòng Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm cụm xã khi cấp dự báo 
cháy rừng ở cấp IV, cấp V; tổ chức trực 10/24 giờ trong ngày (từ 10 giờ đến 20 giờ) 

khi dự báo cháy rừng ở cấp III; thời gian từ 1/11 năm trước đến hết ngày 30/4 năm 
sau. Bố trí lực lượng ở các chốt/trạm bảo vệ rừng, PCCCR tại các khu vực trọng 

điểm có nguy cơ cháy rừng cao để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện 
sớm các điểm cháy; mỗi chốt/trạm bố trí tối thiểu từ 2-3 người để kịp thời xử lý các 

tình huống cháy rừng có thể xảy ra. 

- Tổ chức tốt công tác dự báo, cảnh bảo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn, 

thông tin kịp thời đến các địa phương để thực hiện. Chuẩn bị sẵn sàng phương 
tiện, trang thiết bị, dụng cụ cho công tác chữa cháy rừng khi được huy động; 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR của các địa 
phương và các chủ rừng trên địa bàn. 
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2. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh bố trí, 
phân bổ kinh phí thực hiện Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng 

tỉnh Lào Cai đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3037/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2021 trong đó ưu tiên bố trí kinh phí trực phòng cháy chữa cháy rừng 

cho các lực lượng. 

3. Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh: Duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp, chuẩn bị lực lượng, 
phương tiện và sẵn sàng phối hợp các lực lượng dập tắt lửa rừng trong trường hợp 

khi có cháy rừng xảy ra. Phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương điều 
tra, làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng và xử lý kịp thời, 
nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên 
Văn Bàn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty lâm nghiệp tổ chức thực 

hiện tốt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Phương án PCCCR mùa khô năm 2021-
2022. Quản lý chặt chẽ và nghiêm cấm người dân, khách du lịch vào rừng khi dự 

báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm (cấp IV, cấp V). 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực 
hiện nhiệm vụ PCCCR tại địa phương được phân công; chủ động phối hợp với các 

địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.  

Công tác PCCCR là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thời điểm hiện 

nay. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                 
- CT, PCT1; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Tổng cục Lâm nghiệp; 
- Như kính gửi; 
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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