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CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy,  

chữa cháy rừng năm 2021 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời 

gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường, 

ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng và nguy cơ cháy rừng cao, nhất là những 

vùng trọng điểm dễ cháy, những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng đầu 

nguồn và khu bảo tồn thiên nhiên. Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, 

ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng 

và giữ vững môi trường sinh thái tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các chủ rừng: Tiếp tục tổ chức quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; 

Công văn số 5256/VPCP-NN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về tăng 

cường công tác phòng cháy và chữa cháy rừng; Kế hoạch số 239/KH-UBND 

ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021. 

2. UBND các huyện, thành phố 

- Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về 

quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 

08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân 

dân trong công tác bảo vệ rừng với việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng chuyên môn, các 

đơn vị liên quan, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt hơn nữa công 

tác Bảo vệ rừng và PCCCR; kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương; xử lý hành chính các hành 

vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền. 
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- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tấn báo 

chí, Đài phát thanh tăng cường hoạt động tuyên truyền, tăng cường thời lượng 

phát sóng nhằm nâng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng; thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 

chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trong công tác chữa cháy rừng; 

Thông tin về cháy rừng phải được thông báo rộng rãi, nhanh chóng, kịp thời cho 

chính quyền địa phương và cơ quan chủ trì về phòng cháy, chữa cháy rừng.  

- Tổ chức kiểm tra các chủ rừng về việc xây dựng, thực hiện phương án 

phòng cháy, chữa cháy rừng. Xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy 

cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn. Tổ chức 

các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường lực lượng tại khu vực có 

nguy cơ xảy ra cháy và cháy lớn. 

- Tổ chức, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào 

những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì 

bằng lửa trong mùa hanh khô; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các 

chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trong suốt mùa khô hanh và ở 

những nơi có nguy cơ cháy cao. 

- Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) thực 

hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo đảm lực 

lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần; thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực 

lượng ứng phó, xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo lực lượng Công an phối 

hợp với Kiểm lâm điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy 

rừng, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của 

người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng 

- Chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn thực hiện quy chế phối hợp, diễn tập 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị 

và hậu cần thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý khi có 

cháy rừng xảy ra; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và các lực lượng 

trên địa bàn tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Trong quá trình 

chữa cháy rừng, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người, tài sản, các công trình, 

phương tiện hoạt động trong phạm vi khu vực cháy rừng, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại về rừng. 

- Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chủ động sẵn sàng tham gia chữa 

cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ". Thiết lập và duy trì thông tin liên lạc 

các cấp để phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 

đặc biệt với công tác chỉ huy chữa cháy rừng. Lắp đặt hệ thống biển báo, biển 

cấm tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; thường xuyên theo 

dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của 

Cục Kiểm lâm tại trang điện tử kiemlam.org.vn. Khi xảy ra cháy rừng triển khai 

ngay lực lượng chữa cháy và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về 

Ban Chỉ đạo tỉnh. 
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3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành 

phố tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về Quản lý bảo vệ rừng và 

PCCCR. 

 - Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tối đa lực lượng, bám sát địa bàn 

và tham mưu tích cực, kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công 

tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các Ban quản lý rừng Đặc dụng, Phòng 

hộ; Khu bảo tồn thiên nhiên và các chủ rừng thực hiện các biện pháp bảo vệ 

rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, báo 

cáo, dự báo, cảnh bảo cháy rừng; chế độ theo dõi phòng cháy trên hệ thống 

thông tin cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử kiemlam.org.vn, đảm 

bảo cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành 

của UBND tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm và sẵn 

sàng tham gia chữa cháy cùng các địa phương khi có cháy rừng xảy ra. 

4. Công an tỉnh  

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và CNCH, các Phòng 

nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, xã, chủ động các phương án hỗ trợ 

chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực 

lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết; tổ chức lực lượng tăng cường 

công tác trinh sát địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy 

rừng khi có cháy rừng xảy ra; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức  năng và 

chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng 

để xử lý kịp thời, đảm bảo tính răn đe theo đúng quy định của pháp luật.  

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

Chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị 

đóng quân, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần 

thiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, lực lượng dân quân tự vệ địa phương phối 

hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng 

tuần tra canh gác lửa rừng vào thời điểm có nguy cơ cháy cao; chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng hỗ trợ địa phương, cơ sở chữa 

cháy rừng, sẵn sàng lực lượng ứng phó, xử lý khi có cháy rừng xảy ra. 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện 

công tác PCCCR trên diện tích rừng đuợc giao quản lý, phối hợp chặt chẽ với 

Hạt Kiểm lâm, chủ rừng tăng cường công tác tuần tra rừng, đấu tranh,  ngăn chặn 

các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tăng cường trinh sát ngoại tuyến để phát 

hiện sớm đám cháy từ các huyện giáp ranh với Nước CHDCND Lào có nguy cơ 

cháy lan sang các huyện biên giới thuộc tỉnh Sơn La, để chủ động tham mưu kịp 

thời cho UBND các huyện biên giới phòng chống hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện, dụng cụ hỗ trợ và tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn. 
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7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Báo Sơn La và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác bảo vệ 

và phát triển rừng, phản ánh những hạn chế để khắc phục ở địa phương, đơn vị; 

tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài... và cảnh báo cháy rừng trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

8. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 

trong các trường học. 

10. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ 

động phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ rừng và PCCCR. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội đoàn thể tỉnh 

chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp, các ngành 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; phát động phong trào thi đua, ký cam kết làm 

tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thành lập các tổ đội 

tham gia chữa cháy rừng tại địa phương sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi 

có yêu cầu. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các sở, ngành; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị này./. 

  Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c) 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, Phú 25 bản. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

 
 

 
 

Tráng Thị Xuân 
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