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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số: 24/CT-CT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  

 
Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2016 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng cháy, 

 chữa cháy rừng, bảo vệ rừng năm 2016- 2017 

    

Trong thời gian qua công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ 

rừng (BVR) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trước 

diễn biến phức tạp của thời tiết, nắng nóng, khô hạn kéo dài nguy cơ cháy rừng 

luôn tiềm ẩn ở mức độ cao. Cụ thể, trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 

vụ cháy rừng tập trung chủ yếu ở rừng sản xuất và rừng phòng hộ là rừng trồng; 

Hiện tượng khai thác rừng trái phép vẫn xảy ra tại một số khu vực xã Ngọc 

Thanh, thị xã Phúc Yên và xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR. Đồng thời chủ 

động thực hiện hiệu quả công tác PCCCR, BVR hạn chế thiệt hại đến mức thấp 

nhất do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có rừng  có trách nhiệm: 

a. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục 

Kiểm lâm) và các lực lượng khác trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa 

cháy rừng; 

b. Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. Xác định các khu vực trọng điểm có 

nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn theo mức độ kiểm soát của chủ rừng, 

thôn, xã, huyện; 

c. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có rừng và các cơ quan chức 

năng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ huy trong suốt mùa 

khô. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng; 

d. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục 

đích sử dụng lâm nghiệp sang mục đích khác, xử lý khai thác rừng trái phép, vệ 

sinh rừng sau khai thác, chủ động làm giảm vật liệu cháy bằng các biện pháp 

lâm sinh; 

đ. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực 

hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 
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rừng; và các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm 

lâm, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị 

phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời, xử lý các tình huống cháy rừng 

xẩy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng; 

e. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp 

kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức, tăng cường tổ, đội quần chúng 

tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư thôn, bản nơi có 

rừng. 

* Riêng đối với UBND huyện Tam Đảo và UBND thị xã Phúc Yên nơi 

trọng điểm cháy rừng của tỉnh: 

- Chỉ đạo UBND các xã (nơi có rừng) tổ chức lực lượng thường trực 24/24 

giờ những ngày thời tiết khô hanh, có gió mùa Đông Bắc và cảnh báo cháy rừng 

từ cấp III trở lên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ rừng việc 

PCCCR, BVR trên diện tích đất được nhà nước giao quản lý; 

- Chỉ đạo lực lượng: Kiểm lâm huyện, Công an huyện phối hợp với UBND 

xã và chủ rừng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây 

cháy rừng để xử lý theo quy định của Pháp luật 

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và chủ rừng thiếu 

trách nhiệm để xẩy ra cháy rừng, phá trên địa bàn quản lý. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

a. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 

công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; 

b. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên nắm diễn biến tình hình về 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời tham mưu, đề xuất với Sở Nông 

nghiệp &PTNT chỉ đạo thực hiện chủ trương và các giải pháp về phòng cháy, 

chữa cháy rừng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các biện pháp kỹ 

thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh 

những hành vi chặt, phá, gây cháy rừng trái phép; cập nhật, tổ chức dự báo cháy 

rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để dự báo, 

cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh; 

c. Chỉ đạo, kiểm tra các xã, phường, thị trấn và các chủ rừng là tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 

chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa 

cháy rừng trên địa bàn; kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng theo phương 

châm 4 tại chỗ và 1ứng cứu; 

d. Phối hợp với các lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội) rà soát quy 

chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng lớn có thể xẩy ra. 

3. Công an tỉnh, Sở Cảnh sát PC&CC tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, Quân đội  thực hiện hiệp đồng chữa cháy rừng; 
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kiểm tra các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng; tổ 

chức điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng 

theo quy định của pháp luật; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia 

chữa cháy rừng khi được huy động. 

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với các ngành Kiểm lâm, 

Công an, Cảnh sát PC&CC, chủ động ngay các phương án tác chiến, hiệp đồng 

với các đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn, sẵn sàng huy động lực lượng bộ đội, 

dân quân tự vệ, phương tiện ứng cứu kịp thời, tham gia chữa cháy rừng khi có 

tình huống xẩy ra cháy lớn. 

5. Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, đưa 

tin kịp thời, chính xác các tin tức về thời tiết, khí tượng thủy văn, cảnh báo cháy 

rừng để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của các tầng lớp 

nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.  

6. Các chủ rừng là tổ chức tăng cường kiểm tra, canh gác lửa rừng, đảm 

bảo trực 24/24 giờ trong các ngày có nguy cơ xẩy ra cháy rừng cao. 

7. Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn 

biến về thời tiết, thủy văn và thông báo kịp thời, chính xác cho các ngành liên 

quan để chủ động phối hợp đối phó với mọi tình huống xấu có thể xẩy ra. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí kinh phí kịp thời, đáp ứng nhu cầu, 

nhiệm vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch triển khai, thực hiện các 

nội dung của chỉ thị này./.         

        

Nơi nhận: 

- CPCT, CPVP; 

- TTTU,TTHĐND;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Bộ chỉ huy QS tỉnh; 

- Công an tỉnh; Sở CS PC&CC; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã có rừng; 

- UBND các xã, phường, thị trấn có rừng; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, NN3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Chí Giang 
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