SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 633 /CCKL-BVR

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống cháy nổ

Kính gửi: Các Hạt Kiểm lâm trực thuộc
Thực hiện Công văn số 2230/SNNPTNT-KL ngày 31/8/2020 của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống
cháy nổ (văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm);
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Hạt Kiểm lâm trực thuộc theo
chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên
quan tại Điểm 1, Công văn số 2230/SNNPTNT-KL nêu trên. Báo cáo kịp thời
những vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) về Chi cục Kiểm lâm để theo
dõi, chỉ đạo.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN và PTNT Q.Ngãi (báo cáo);
- Lãnh đạo CCKL;
- Đội KLCĐ và PCCCR (phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử CCKL;
- Lưu: VT, BVRh.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Trần Kim Ngọc

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2230 /SNNPTNT-KL

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống cháy nổ

Kính gửi:

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Các Chủ rừng nhóm II trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3684/UBND-NC ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ;
Để tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị liên quan công tác
phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) theo quy định của pháp luật; đồng thời hạn
chế thấp nhất về số vụ và thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra. Sở Nông nghiệp và
PTNT yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng nhóm II triển khai một số
nội dung sau:
1. Đối với Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm :
1.1. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà
nước về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn
PCCC tại cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục kịp thời tránh nguy cơ gây cháy nổ; đặc
biệt chú trọng tuyên truyền, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sống gần rừng
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ và phát
triển rừng và PCCCR.
1.2. Cập nhật kịp thời số liệu, diễn biến thời tiết từ Đài Khí tượng Thủy văn
tỉnh để thông tin cấp dự báo cháy rừng, nhắn tin cảnh báo hàng ngày trên các
phương tiện thông tin đại chúng khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V để các cấp,
ngành, chủ rừng và nhân dân biết, chủ động phòng cháy và ứng phó cháy rừng hiệu
quả. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị theo phương
châm “4 tại chổ” để sẵn sàng, phối hợp ứng phó, xử lý các các tình huống cấp bách
về cháy rừng.
1.3. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động
giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, phường, thị
trấn và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội và công tác bảo vệ rừng.
1.4. Phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH các khu vực có trách nhiệm
hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Phương án PCCCR của chủ rừng
theo đúng quy định tại điểm 5, Điều 45, mục 1, Chương IV, Nghị định
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Lâm nghiệp.
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1.5. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ rừng xác lập hồ sơ xử lý hoặc
đề nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCCR theo đúng
quy định của pháp luật.
2. Đối với các Chủ rừng nhóm II:
2.1. Rà soát, xây dựng phương án PCCCR theo đúng quy định tại Điều 45,
mục 1, Chương IV, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; xác định cụ thể các
khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao và có biện pháp bố trí các
nguồn lực phù hợp đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh
không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn; tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp với cơ
quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các ngành chức năng có liên quan
trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.
2.2. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực
lượng chức năng trên địa bàn và địa phương giáp ranh làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và
PCCCR.
2.3. Thường xuyên tu sửa các công trình PCCCR, bảo dưỡng các thiết bị,
dụng cụ chữa cháy rừng đảm bảo sẵn sàng phục vụ có hiệu quả công tác PCCCR;
chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cho công tác PCCCR theo
phương châm “4 tại chổ”; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về bảo vệ rừng và
PCCCR đúng quy định.
2.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác lập hồ sơ đề nghị cấp
thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCCR trên lâm phận quản lý
theo đúng quy định của pháp luật.
Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm và các chủ rừng nhóm II triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, PGĐ (LN) Sở;
- Công an tỉnh (phối hợp);
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Lưu: VT, VP Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hân

