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Số:       /CV-UBND
“Tăng cường các biện pháp 

trong công tác phòng cháy, chữa 
cháy rừng trên địa bàn”

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

       Văn Đức, ngày 09 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: 
- Các ông bà trưởng khu dân cư có rừng trên địa bàn phường;
- Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững 

phường Văn Đức;

Vừa qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nguy cơ 
xảy ra cháy rừng trên địa bàn là rất cao. Hiện nay cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp 
IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Theo nhận định tình hình cháy 
rừng  trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến khó lường. 

Thực hiện công văn số 39/CV-HKL ngày 09/11/2022 của Hạt Kiểm lâm 
Thành phố Chí Linh về việc “Tăng cường các biện pháp trong công tác phòng 
cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn”. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng 
cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, UBND phường đề nghị các Khu dân cư có rừng 
trên địa bàn quán triệt, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạm dừng các hoạt động khai thác rừng trên địa bàn đối với các diện tích 
rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng Hải Dương và UBND phường đang quản lý 
nhằm đề phòng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

2. Nghiêm cấm các hành vi đốt lửa trong rừng, ven rừng, đặc biệt là đốt dọn 
vườn vải, đốt dọn mộ vào dịp cuối năm, đốt xử lý thực bì sau khai thác, đốt rác bừa 
bãi gần rừng không chấp hành quy định chung của Nhà nước trong phòng cháy, 
chữa cháy rừng của các hộ gia đình gần rừng trong khi cấp dự báo, cảnh báo nguy 
cơ cháy rừng đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) như 
hiện nay.

3. Chỉ thưc hiện việc sử dụng lửa để đốt dọn vườn vải, đốt dọn mộ vào dịp 
cuối năm, đốt xử lý thực bì sau khai thác, đốt rác khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp I 
(cấp thấp), cấp II (cấp trung bình) và phải báo cáo và được sự đồng ý của chính 
quyền địa phương thì mới được đốt dọn, trước khi đốt người sử dụng lửa phải làm 
đường ranh cản lửa từ 3-5m bao quanh; trong khi đốt phải bố trí người canh gác, có 
đủ dụng cụ để dập lửa phòng khi cháy lan vào rừng.

4. Tăng cường thời lượng phát tin bài trên hệ thống loa truyền thanh ở các 
khu dân cư về công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo nội dung của Kiểm lâm 
địa bàn đã tham mưu cho các địa phương.



Nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng hiện nay đang rất cấp thiết và là 
nhiệm vụ trọng tâm trong mùa khô hanh, nắng nóng kéo dài như hiện nay. UBND 
phường đề nghị các Khu dân cư có rừng trên địa bàn phường quan tâm, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng ở khu dân cư 
theo phương châm phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương và kịp thời, giảm 
thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra./.
Nơi nhận:
- Như trên    
- Hạt Kiểm lâm Thành phố     (thay báo cáo);
- Lưu VP.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Xá
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