ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1111/UBND

Quỳnh Nhai, ngày 17 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp cấp
bách về bảo vệ rừng và phòng cháy,
chữa cháy rừng năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- BQL rừng phòng hộ Thuận Châu;
- Công ty CP cao su Sơn La;

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về bảo vệ rừng và phòng
cháy, chữa cháy rừng năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo một
số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính
phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban
nhân dân huyện về tăng cường các biện pháp cấp bách về bảo vệ rừng và phòng
cháy, chữa cháy rừng năm 2021, nhất là Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật lâm nghiệp; Chỉ thị số 11/2021/CTTTg ngày 25/02/2021
của UBND tỉnh Sơn La về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng
cháy, chữa cháy rừng năm 2021; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 14/5/2021
của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về bảo vệ
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021; Kế hoạch số 07/KH-UBND
ngày 07/01/2021 của UBND huyện Quỳnh Nhai về kế hoạch bảo vệ rừng và
phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021…
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo
dục pháp luật về Lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư (đặt biệt là những cộng
đồng dân cư sống gần rừng); gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân
trong công tác bảo vệ rừng với việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
hàng năm.
3. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm
quy định pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng, bảo vệ động vật hoang dã,
bảo tồn thiên nhiên, chặt phá, hủy hoại rừng, mua bán, vận chuyển, kinh doanh
lâm sản trái phép (thực vật, động vật …) trên địa bàn.
4. Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban,

ngành của huyện và UBND các xã tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước
về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. Đặc
biệt phối hợp các lực lượng Công an, Quân đội thực hiện Quy chế phối hợp trong
công tác bảo vệ rừng, PCCCR; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; tuần tra,
kiểm soát tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để xử lý tình
huống kịp thời, tại chỗ không để xảy ra cháy và cháy lớn. Thường xuyên theo dõi
phòng cháy trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm tại trang
điện tử “kiemlam.org.vn” đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục
vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, duy trì nghiêm chế độ trực
ban 24/24 giờ vào mùa cao điểm và sẵn sàng tham gia chữa cháy cùng các xã khi
có cháy rừng xảy ra.
5. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chỉ đạo Công an xã, Ban
Chỉ huy Quân sự xã tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm trong
công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ động các phương án
hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, đồng thời sẵn sàng huy động lực
lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần trong trường hợp cần thiết. Chỉ huy chữa
cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy
rừng để xử lý kịp thời, đảm bảo tính răn đe theo đúng quy định của pháp luật.
6. Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ
đặc dụng Thuận Châu, Nông trường Cao Su Châu Quỳnh: Chuẩn bị sẵn sàng lực
lượng, dụng cụ, phương tiện PCCCR, thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR
theo quy định tại Nghị định số156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp; Thông tư số 25/2019/TTBNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy
định về PCCCR; đảm bảo an toàn đối với các khu rừng có nguy cơ cháy cao
thuộc lâm phận do đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật.
7. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện: Tiếp tục thực
hiện tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa
cháy rừng cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; đồng thời với chức
năng, nhiêm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm,
UBND các xã thực hiện tốt các nội dung trong công tác phòng cháy, chữa cháy
rừng trên địa bàn huyện.
8. Ủy ban nhân dân các xã: Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước
của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng theo quy định. Phối hợp chặt chẽ
với Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm tra các chủ rừng về việc xây dựng, thực hiện
phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Xác định cụ thể các khu vực trọng
điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao để bố trí các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn
và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra cháy rừng lớn, tổ
chức các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường lực lượng tại khu
vực có nguy cơ xảy ra cháy lan, cháy lớn. Bố trí lực lượng thường trực 24/24h
tại các chốt, trạm chỉ huy PCCCR trong suốt mùa khô hanh và ở những nơi có
nguy cơ cháy cao.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu liên hệ
với Ủy ban nhân dân huyện (qua Hạt kiểm lâm) để được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- TT huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- BQL rừng phòng hộ Thuận Châu;
- Công ty CP cao su Sơn La;
- Lưu: VT, HKL (An), 30b.
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