
 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 12 /KL-QLR 

V/v tăng cường công tác phòng 

cháy và chữa cháy rừng trong mùa 

khô năm 2022-2023 và Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

 Lâm Đồng, ngày 06 tháng 01 năm 2023 

Kính gửi:  

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và 

Bảo Lộc; 

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa 

cháy rừng số 1, 2; 

- Các phòng chuyên môn trực thuộc. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 

10043/UBND-NC ngày 30/12/2022 về việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa 

cháy rừng mùa khô, Tết Nguyên đán Quý mão 2023 và xây dựng, phê duyệt 

phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2934/SNN-KL ngày 12/12/2022 về việc 

tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng (PCCCR) mùa 

khô năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nội dung sau: 

1. Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững cấp huyện thực hiện có hiệu quả Phương án PCCCR mùa khô 

2022-2023 của huyện/thành phố và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện Phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động người dân 

và các đơn vị quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt phát sinh ở trong rừng 

và ven rừng, nhà ở sát rừng. 

- Kiểm tra, giám sát việc xử lý vật liệu cháy rừng trồng và rừng cảnh quan 

của các đơn vị chủ rừng, đảm bảo việc đốt dọn thực bì theo đúng các quy định 

của pháp luật, không ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan chung; kiên quyết 

xử lý nghiêm các trường hợp xử lý vật liệu cháy không đúng vị trí, diện tích, 

quy trình kỹ thuật theo Phương án PCCCR đã được phê duyệt và các quy định 

khác có liên quan. 

- Tăng cường công tác tuần tra, giám sát chặt chẽ các vùng trọng điểm về 

cháy rừng trên địa bàn; phân công, bố trí lực lượng trực cháy, canh phòng tại các 
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khu rừng có nguy cơ cháy cao nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng để chữa 

cháy kịp thời và hiệu quả.  

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ cháy rừng 

theo quy định của của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 quy định về PCCCR; sau 

ngày 15/01/2023, các đơn vị báo cáo tình hình cháy rừng trên địa bàn quản lý về 

Chi cục Kiểm lâm trước 16 giờ hàng ngày (qua các số điện thoại: 

02633.822.441 và 02633.755.614) để tổng hợp theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại các Văn bản: số 2091/SNN-KL ngày 15/9/2022, số 

2934/SNN-KL ngày 12/12/2022; chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

tại các Văn bản: số 633/KL-QLR ngày 25/8/2022, số 800/KL-QLR ngày 

25/10/2022 và các văn bản khác có liên quan. 

2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, 2 

- Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ và bố trí lực lượng thường 

trực sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu; tổ chức trực và canh 

phòng trực tại đơn vị và các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao. 

- Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, đôn 

đốc các chủ rừng thực hiện việc làm giảm vật liệu cháy rừng đúng quy định; xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCCR theo thẩm quyền. 

- Thực hiện các nội dung khác có liên quan trong công tác PCCCR theo 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định. 

3. Các phòng chuyên môn trực thuộc 

a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: 

- Phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, 2 xây dựng kế 

hoạch kiểm tra việc thực hiện Phương án PCCCR mùa khô 2022-2023 của các 

đơn vị chủ rừng trên toàn tỉnh. 

- Tiếp nhận thông báo cấp dự báo cháy rừng từ Chi cục Kiểm lâm vùng 4 

để thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng đến các hạt Kiểm lâm trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

- Theo dõi các điểm cháy được cảnh báo từ vệ tinh và tiếp nhận thông tin 

báo cháy rừng để tham mưu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các hạt Kiểm lâm, chủ 

rừng kiểm tra, xác minh và tổ chức chữa cháy kịp thời. 

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo đột xuất, định kỳ cháy rừng cho cấp trên 

theo quy định. 

b) Các phòng chuyên môn khác quán triệt, đôn đốc công chức thực hiện 

trực cháy trong suốt mùa khô theo lịch trực; tích cực phối hợp, tham mưu Chi 

cục Kiểm lâm thực hiện công tác PCCCR theo chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn được quy định. 
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Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đề nghị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các 

huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR số 1, 2; Trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- CCT, các PCCT; 

- Lưu: VT; QLR. 

 

 

    Vũ Đình Cường 


		2023-01-06T15:13:32+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-01-06T15:13:51+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




