
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 49 /TB - UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Kỳ  Phong, ngày 12  tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các biện pháp Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 

 

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh nắng nóng 

gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng nền nhiệt luôn ở mức cao từ 36 đến 39
0
C, 

cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn ở Cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm). Nếu xẩy ra 

cháy rừng thì khả năng cháy lớn và tốc độ lửa lan tràn rất nhanh trên tất cả các 

loại rừng. 

Để đảm bảo tốt cho công tác PCCC Rừng trong những ngày cao điểm về 

nắng nóng và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Nay, 

UBND xã thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng của xã; Cấp uỷ - 

BCH các thôn, cá nhân và các chủ rừng trên địa bàn xã tập trung làm tốt công tác 

Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) một số nội dung như sau: 

1. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn 

về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các cấp cảnh báo cháy rừng, nghiêm 

cấm việc đưa lửa vào rừng, cấm đốt thực bì trong những ngày cao điểm nắng 

nóng. 

2. Ban chỉ đạo PCCC Rừng xã, phối hợp với Cán bộ kiểm lâm địa bàn, cơ 

quan chức năng, Ban chỉ huy các thôn kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; 

nghiêm cấm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động khác có phát sinh 

nguồn lửa, nguồn nhiệt ở các khu trong rừng và ven rừng.  

Chủ động phương châm “ 4 tại chỗ” sẵn sàng huy động lực lượng, phương 

tiện tham gia chữa cháy kịp thời, tạo các đường băng cản lửa, kiên quyết không 

để xảy ra cháy lớn. Tất cả các vụ cháy rừng phải tập trung điều tra làm rõ nguyên 

nhân, truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy 

định của pháp luật 

3. Đề nghị cán bộ xã chỉ đạo thôn theo Quyết định số 02 của BTV Đảng ủy 

đôn đốc Cấp ủy – BCH  các thôn triển khai thực hiện tốt công tác PCCC Rừng, 

nắm bắt tình hình trên địa bàn, có những vướng mắc báo cáo kịp thời UBND xã. 

 Trên đây là thông báo về việc thực hiện các biện pháp Phòng cháy, chữa 

cháy rừng năm 2021 đề nghị các tổ chức, ban, ngành, cá nhân có liên quan, Cấp 

ủy – BCH các thôn nghiêm túc thực hiện./. 

     Nơi nhận: 
     - TTr Đảng ủy, HĐND, UB MTTQ xã ;  

     - Chủ tịch,  PCT - UBND xã;                                                  

     - Ban chỉ đạo PCCCR xã;     

     - Đoàn công tác chỉ đạo thôn theo QĐ 02 ; 

     - Cấp ủy – BCH thôn; 

     - Lưu:VP. 
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