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TỈNH LÂM ÐỒNG 
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Số: 05  /KL-QLR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày  04  tháng 01 năm 2021 
V/v thực hiện việc xử lý vật liệu 

cháy rừng và các hạng mục phòng 

cháy chữa cháy rừng mùa khô 

2020-2021 trên địa bàn tỉnh. 
 

                               Kính gửi:   

- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; 

- Đội KLCĐ và PCCCR số 1, số 2. 

Thực hiện Văn bản số 1470/SNN-KL ngày 25/9/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 

2020-2021 trên địa bàn tỉnh. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa 

khô 2020-2021, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh: 

- Trên cơ sở ý kiến kỹ thuật của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm đối với các 

phương án PCCCR của các đơn vị, đề nghị các đơn vị hoàn chỉnh lại các phương án 

và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; ưu tiên triển khai thực hiện sớm việc 

làm giảm vật liệu cháy đối với các hạng mục công trình làm giảm vật liệu cháy rừng 

cảnh quan, rừng trồng giai đoạn II, rừng Thông lớn đảm bảo chất lượng và đúng quy 

trình kỹ thuật. Thời gian hoàn thành xong việc làm giảm vật liệu cháy trước ngày 

15/01/2021; trường hợp cần gia hạn thêm thời gian làm giảm vật liệu cháy đề nghị các 

đơn vị báo cáo về Hạt Kiểm lâm sở tại để tổng hợp chung. 

- Đối với các đơn vị chủ rừng có diện tích rừng làm giảm vật liệu cháy dọc các 

tuyến quốc lộ, tỉnh lộ… thuộc các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm 

Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Huoai và thành phố Đà Lạt: yêu cầu việc xử lý 

vật liệu cháy phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Tuyệt đối không để vật liệu cháy 

khô hoàn toàn mới đốt, không tự ý đốt những diện tích không xây dựng và không 

được phê duyệt. Sau khi đốt dọn vật liệu cháy dùng cào, cuốc lấp tàn tro, không để 

xuất hiện các vệt đen loang lổ trong rừng, tạo mỹ quan, môi trường cho các tuyến 

đường cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt. 

Riêng các đơn vị chủ rừng Nhà nước có kinh phí thuộc tỉnh quản lý: hiện Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, trình UBND tỉnh Lâm 

Đồng phê duyệt, phân bổ kinh phí (đợt I) để các đơn vị triển khai thực hiện (Văn bản 

trình UBND tỉnh số 2881/STC-HCSN ngày 21/12/2020 của Sở Tài chính). Trong quá 

trình triển khai thực hiện, đề nghị các đơn vị phản ánh những khó khăn, vướng mắc về 

Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 
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2. Giao Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh: 

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát và đôn đốc các đơn vị chủ rừng Nhà 

nước, các doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng tại địa phương chấp hành và thực hiện 

quyết liệt, có hiệu của phương án PCCCR mùa khô 2020-2021; sẵn sàng chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện theo phương châm 04 tại chỗ, phù hợp với từng khu vực rừng có 

nguy cơ xảy ra cháy rừng để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh 

nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn trên địa bàn 

quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, không xây dựng 

và thực hiện đúng phương án PCCCR theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị 

định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

- Kịp thời tham mưu UBND các huyện, thành phố phân bổ đủ kinh phí PCCCR 

mùa khô 2020-2021 cho các đơn vị chủ rừng nhà nước (thuộc huyện quản lý) và cơ 

quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 cấp huyện (Hạt Kiểm lâm) để chủ động thực 

hiện có hiệu quả các giải pháp PCCCR tại địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, 

đôn đốc và hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và gần rừng của 

người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy. 

- Chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, tiến độ làm giảm vật liệu cháy của các 

đơn vị chủ rừng trên địa bàn quản lý để tổng hợp chung và báo cáo, đề xuất từng 

trường hợp cụ thể cần phải gia hạn thời gian làm giảm vật liệu cháy về Chi cục Kiểm 

lâm trước ngày 15/01/2021 để được xem xét, giải quyết. 

3. Giao Đội KLCĐ và PCCCR số 1 và số 2 chủ động phối hợp với các Hạt 

Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

phương án PCCCR mùa khô 2020 – 2021 của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn được 

giao phụ trách để kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm 

quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

4. Giao Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN theo dõi đôn đốc việc triển khai 

thực hiện các nội dung chỉ đạo trên của các đơn vị; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý những đơn vị 

không thực hiện tốt công tác PCCCR. Đồng thời tổng hợp chung tình hình, các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc làm giảm vật liệu cháy để kịp thời 

tham mưu, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện có hiệu 

quả, đồng bộ công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên toàn tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo CCKL; 

- UBND tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, PGĐ-LN, Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, KL(QLR). 

 

     KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

      PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG     

 

 

       Lê Đình Việt  
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