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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chữa cháy rừng  

 

Những tháng đầu Năm  2022 tình hình nắng nóng xảy ra trên diện rộng 

với nhiệt độ cao Dự báo năm 2022 thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra với nhiệt 

độ luôn mức cao, thời gian kéo dài. 

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy 

rừng gây ra, UBND xã yêu cầu các chủ rừng triển khai thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Chủ động quan sát, theo dõi đối tượng lạ mặt vào rừng, thường xuyên 

canh gác lửa rừng, chủ động trong mọi tình huống khi có cháy rừng xẩy ra, kịp 

thời báo cáo về UBND xã. 

2. Trong thời gian cao điểm nắng nóng, nghiêm cấm việc đưa lửa vào 

rừng, đốt thực bì, đốt ong và các hoạt động khác có nguy cơ xẩy ra cháy rừng. 

3. Việc xử lý thực bì hộ gia đình phải trực tiếp đến UBND xã để ký cam 

kết, bảo đảm công tác an toàn và được sự cho phép của UBND xã mới được 

thực hiện. Nếu tự ý xử lý thực bì khi chưa có sự cho phép của UBND xã thì chủ 

rừng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Khi xảy ra cháy rừng phải huy động gia đình, người thân phối hợp cùng 

với lực lượng tham chữa cháy kịp thời, nếu thiếu trách nhiệm trong công tác 

chữa cháy rừng thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, P.CT UBND xã; 

- Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh; 

- BCS 6 thôn; 

- Lưu VP. 

- Gửi văn bản bằng giấy và điện tử./. 
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Nguyễn Đình Tương 
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