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                  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày  26  tháng 01 năm 2021 
V/v thông tin, cập nhật kết quả thực 

hiện việc xử lý vật liệu cháy rừng 

theo phương án phòng cháy chữa 

cháy rừng mùa khô 2020-2021 của 

các đơn vị chủ rừng trên địa bàn 

tỉnh. 
  

Kính gửi: 

- Các đơn vị chủ rừng Nhà nước; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố;  

- Đội KLCĐ và PCCCR số 1, số 2. 

Căn cứ Văn bản số 68/SNN-KL ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc gia hạn thời gian xử lý vật liệu cháy mùa khô 2020 – 2021 trên địa 

bàn tỉnh. 

Chi cục Kiểm lâm thông tin, cập nhật kết quả thực hiện việc xử lý vật liệu 

cháy rừng theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 của các 

đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tính đến hết ngày 24/01/2021 (ngày cuối gia hạn  

xử lý vật liệu cháy), cụ thể như sau: 

1. Chi cục Kiểm lâm đã có ý kiến kỹ thuật đối 36 phương án PCCCR của 

các đơn vị chủ rừng gồm 23 đơn vị chủ rừng, 12 Ban Chỉ đạo thực hiện Chương 

trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 cấp huyện (cơ 

quan thường trực là các Hạt Kiểm lâm) và 01 đơn chủ rừng thuộc Trung Ương 

quản lý trên cơ sở nguồn kinh phí tự cân đối (Viện Khoa học lâm nghiệp Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên). 

2. Các đơn vị thuộc huyện, thành phố thì kinh phí PCCCR do UBND các 

huyện, thành phố cấp kinh phí thực hiện trên cơ sở ý kiến kỹ thuật của Chi cục 

Kiểm lâm. Đối với các đơn vị chủ rừng Nhà nước thuộc tỉnh quản lý (13 đơn vị), 

hiện nay UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 

19/01/2021 về việc phê duyệt dự toán và phân bổ chi tiết kinh phí PCCCR mùa 

khô 2020 – 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh. 

3. Đến nay, tình hình xử lý vật liệu cháy theo phương án PCCCR của các 

đơn vị đã cơ bản hoàn thành, còn một số đơn vị đã phát dọn thực bì nhưng chưa 

đốt xử lý vật liệu cháy do thời tiết có mưa. Các đơn vị đã hoàn thành xong theo 

phương án PCCCR, gồm các Ban QLRPH: Tà Nung, Lâm Viên, D'ran, Đại Ninh, 

Lâm Hà, Sêrêpôk, Phi Liêng, Hòa Bắc – Hòa Nam, Tân Thượng, Đam B’ri, Nam 

Huoai;  Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương, Tam Hiệp, Bảo Thuận, Bảo 

Lâm, Lộc Bắc. Các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc phát dọn thực bì nhưng chưa 



2 

 

 

đốt xử lý vật liệu cháy, gồm Ban QLKDL quốc gia Hồ Tuyền Lâm, VQG Biduop 

Núi Bà; Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Di 

Linh, Ban QLRPH Tà Năng, Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc; đề nghị gom thực bì đem ra 

khỏi khu vực rừng và ngưng đốt xử lý vật liệu cháy rừng dưới mọi hình thức. 

4. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án PCCCR mùa khô 2020 – 

2021 của các đơn vị, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị: 

- Các Hạt Kiểm lâm giám sát, đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện có hiệu 

quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phương án PCCCR mùa khô 2020 – 2021; tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm tra, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi 

phạm; hướng dẫn các đơn vị chủ rừng kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và 

gần rừng của người dân sống gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy. Đồng thời 

rà soát các trọng điểm về cháy rừng để phân công, bố trí lực lượng thường trực 

24h/24h kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp, hỗ trợ chữa cháy rừng; tổng hợp 

báo cáo tình hình cháy rừng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trên địa bàn về Chi 

cục Kiểm lâm đúng thời gian quy định. 

- Các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung 

chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 21/SNN-KL ngày 

08/01/2021; số 68/SNN-KL ngày 15/01/2021 và Văn bản số 05/KL-QLR ngày 

04/01/2021 của Chi cục Kiểm lâm. Đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, PCCCR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 theo chỉ 

đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 

06/01/2021. 

- Đội KLCĐ và PCCCR số 1, số 2 chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp 

với các Phòng và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hạng mục 

theo phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng; xử lý hoặc đề xuất xử lý các 

trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và kịp thời báo cáo về Chi cục 

Kiểm lâm./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo CCKL; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, KL(QLR). 

 

     KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

                                        

                                                                                                       Lê Đình Việt  
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