
ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:         /UBND-KL
Tăng cường các biện pháp cấp bách 
trong công tác phòng cháy, chữa cháy 
rừng trên địa bàn thành phố Chí Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Chí Linh, ngày        tháng 12 năm 2022

Kính gửi: 
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, phường có rừng; 
- Ban Quản lý rừng Hải Dương;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện Thông báo số 24/TB-CCKL ngày 20/12/2022 của Chi cục 
Kiểm lâm Hải Dương về thông báo Cấp dự báo cháy rừng. Hiện nay, trên địa 
bàn tỉnh cấp dự bão cháy rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng 
cháy lớn ở tất cả các loại rừng tốc độ lan tràn nhanh). Trong thời gian gần đây 
trên địa bàn thành phố đã xảy ra cháy rừng ở một số địa phương như: Phả Lại, 
Văn Đức, An Lạc, UBND thành phố đã chỉ đạo, huy động các lực lươngj Kiểm 
lâm, Quân đội, Công an và lực lượng của các địa phương tham gia chữa cháy 
rừng.

Nhằm chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 
trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong mùa hanh khô kéo dài hiện nay, UBND 
thành phố  yêu cầu UBND các xã, phường có rừng, Ban Quản lý rừng Hải 
Dương, các đơn vị chủ rừng và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Hạt Kiểm lâm thành phố:
- Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và 
PCCCR trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội, đơn vị chủ rừng 
và UBND các xã, phường tăng cường rà soát, kiểm tra nghiêm ngặt trên các khu 
vực trọng điểm cháy đặc biệt là diện tích rừng giáp ranh với với các Khu di tích 
lịch sử

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực trong công tác phòng cháy chữa cháy 
rừng; cập nhật thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, báo cáo, tham mưu cho 
UBND thành phố để chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và các 
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địa phương chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 
thành phố.

- Tổ chức lực lượng thường trực 24/24h khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp 
IV, cấp V theo quy định; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, 
trang thiết bị cần thiết đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác chữa 
cháy rừng theo quy định.

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các địa phương và các chủ rừng 
tổ chức tuần tra canh gác lửa rừng nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng, kịp 
thời thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền huy động lực lượng cần thiết tham gia 
chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ “lực lượng, phương tiện, hậu cần, 
chỉ huy” và 5 sẵn sàng “lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy, thông tin”.

 2. Công an thành phố:
- Khi có cháy rừng xảy ra, tổ chức huy động lực lượng phối hợp với các 

lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, chủ rừng và lực lượng của địa phương tham gia 
chữa cháy rừng khẩn trương và kịp thời.

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm cùng các đơn vị có liên quan và chính quyền 
địa phương tổ chức điều tra nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng để 
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:
- Khi có cháy rừng xảy ra, kịp thời nắm bắt thông tin, tổ chức huy động 

lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng khi có yêu 
cầu.

- Chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự địa phương có rừng chuẩn bị tốt các 
phương tiện dụng cụ và lực lượng cần thiết khi phát hiện cháy rừng kịp thời huy 
động lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

4. Ban Quản lý rừng Hải Dương:
- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của UBND tỉnh Hải 

Dương, UBND thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các hộ nhận khoán rừng, nâng 

cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời làm tốt 
công tác tuyên truyền đối với các hộ nhận khoán rừng thực hiện nghiêm các quy 
định của Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tổ chức lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng, chuẩn bị 
đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chữa cháy rừng. 

- Không thiết kế khai thác đối với diện tích rừng sản xuất do Ban Quản lý 
rừng Hải Dương quản lý khi cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp IV, cấp V (cấp 
nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm).
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5. UBND xã, phường có rừng:
- Tăng cường thời lượng phát tin, bài cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ 

thống loa truyền thanh  địa phương và các thôn, khu dân cư có rừng để nhân dân 
nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng và phối hợp chặt 
chẽ, kịp thời với các lực lượng chức năng thường xuyên thông tin, tham gia 
phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm gìn giữ "lá phổi xanh" của thành phố. Tuyên 
truyền đến nhân dân cần lưu ý việc thăm viếng, thắm hương tại các khu di tích 
lịch sử, khu nghĩa trang, mộ phần giáp ranh và trong các khu rừng, tuyệt đối 
không để xảy ra cháy rừng.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp sử dụng 
lửa trái phép trong rừng với bất kỳ mục đích gì tại các khu rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn.

- Nghiêm cấm việc đốt dọn vườn rừng, đốt dọn thực bì để chuẩn bị trồng 
rừng sau khai thác của người dân và các hộ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 
trong giai đoạn hanh khô, cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp V như hiện nay. 

- Tạm dừng các hoạt động khai thác rừng sản xuất trên địa bàn khi cấp dự 
báo cháy rừng đang ở cấp IV, cấp V nhằm giảm nguy cơ cháy rừng có thể xảy 
ra.

- Tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan tuần tra bảo vệ 
rừng nhằm phát hiện sớm những điểm phát sinh cháy rừng, kịp thời huy động 
lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy rừng nhằm không để xảy ra cháy lớn và 
giảm thấp nhất mức độ thiệt hai do cháy rừng gây ra. 

- Bố trí lực lượng tại chỗ của địa phương phối hợp với lực lượng chữa 
cháy rừng của Chủ rừng tổ chức canh gác đề phòng lửa rừng bùng phát trở lại.

- Chủ tịch UBND các xã, phường có rừng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND thành phố về việc để xảy ra cháy rừng trong phạm vi địa bàn quản lý mà 
không báo cáo hoặc không tổ chức huy động lực lượng tham gia chữa cháy 
rừng.

6. Phòng Kinh tế thành phố:
Có trách nhiệm là cơ quan thường trực  phối hợp với các lực lượng tham 

gia phòng cháy, chữa cháy rừng; tổng hợp, báo cáo về tình hình cháy rừng và 
kết quả chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố theo quy định.

7. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế thành phố:
Chủ động về nhân lực, sẵn sàng phương tiện vật tư, trang thiết bị y tế 

phục vụ cho công tác bảo vệ rừng và chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại 
chỗ.

8. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan: 
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Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với 
Hạt Kiểm lâm, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ rừng, 
Chính quyền và nhân dân các địa phương chủ động phương tiện, lực lượng tham 
gia công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

9. Đài Phát thanh thành phố:
Tăng cường thời lượng phát tin bài cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng 

trong thời gian nắng nóng kéo dài, cập nhật thường xuyên diễn biến bất thường 
của tình hình thời tiết trong khu vực và cấp độ cháy rừng để phát trên truyền 
hình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn thành phố nắm được 
chủ động phối hợp với các lực lượng và tham gia phòng cháy, chữa cháy. 

UBND thành phố yêu cầu UBND xã, phường có rừng, các phòng, ban, 
đơn vị liên quan và các Chủ rừng trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Sở Nông nghiệp&PTNT Hải Dương;
- Chi cục Kiểm lâm Hải Dương;
- Thường trực Thành ủy;                              (Để B/c)
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- UBND các xã, phường có rừng;
- Ban Quản lý rừng HD, các đơn vị Chủ rừng;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn TP;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huỳnh
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