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Số: 10/TB-BCĐ             Cẩm Thủy, ngày 15 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO  

Cảnh báo cấp cháy rừng cấp III, từ ngày 15/8/2019 đến ngày 22/8/2019 

 

 

Theo tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm; Bản tin dự báo cấp nguy cơ  

cháy rừng ngày 15/8/2019 của Kiểm lâm vùng II và thông tin dự báo thời tiết của 

Trung tâm dự báo khí thượng thủy văn Trung ương, từ ngày 15/8/2019 đến ngày 

22/8/2019 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp III     

(cấp III: Cấp cao. Dễ xảy ra cháy rừng; khả năng cháy lan trên diện rộng). 

Trưởng Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

huyện Cẩm Thủy yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các chủ rừng nhà nước; 

các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

của huyện (BCĐ); các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay 

các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng như sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Giám đốc các chủ rừng nhà nước: 

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy rừng; tổ chức lực 

lượng tuần tra canh gác lửa rừng 10/24 giờ trong ngày (từ 10 giờ đến 20 giờ), đặc 

biệt chú trọng các giờ cao điểm; phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động 

mọi lực lượng, phương tiện, dụng cụ dập tắt ngay đám cháy. 

- Cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy, dọn vệ sinh 

rừng sau khai thác và các hành vi sử dụng lửa khác trong và ven các khu rừng dễ 

cháy. 

2. Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng 

24/24 giờ trong ngày tại Hạt Kiểm lâm huyện và Văn phòng UBND các xã, thị trấn 

và chủ rừng nhà nước. 

3. Chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo về lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần 

tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.   

4. Các thành viên BCĐ cấp huyện, cấp xã: Căn cứ theo Quy chế hoạt động 

của BCĐ, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, tăng cường công tác chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. 

5. UBND các xã, thị trấn và chủ rừng nhà nước phải phát hiện kịp thời điểm 

cháy. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc các chủ 

rừng nhà nước báo động và huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy 
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rừng, dập tắt ngay đám cháy rừng mới xảy ra; đồng thời phải báo cáo kịp thời Chủ 

tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ huyện và Hạt Kiểm lâm huyện để chỉ đạo và huy 

động lực lượng, phương tiện ứng cứu địa phương, đơn vị chữa cháy rừng trong trường 

hợp cần thiết. 

(Số điện thoại thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của Hạt 

Kiểm lâm huyện, cơ quan Thường trực của BCĐ huyện: 02373.876.011 hoặc 

0912.109.767 hoặc 0904.418.626). 

Nhận được thông báo này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng 

các phòng chuyên môn UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

các thành viên BCĐ huyện; các chủ rừng nhà nước: Công ty Lâm nghiệp Cẩm 

Ngọc, Ban QLRPH Thạch Thành, Nông trường Thạch Quảng, Nông trường Phúc 

Do công ty TNHH 1 thành viên Cao su Thanh Hóa, Công ty TNHH Bò sữa Thống 

Nhất, Trại giam Thanh Cẩm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kiên quyết không để 

xảy ra cháy rừng./. 
 

Nơi nhận:  

- - TTr BCĐ về CTMT phát triển LN bền vững  tỉnh (b/cáo);  

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh (b/cáo);                                                            
- TT Huyện uỷ, HĐND (b/cáo);                                                                       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (ch/đạo);      

- Các thành viên BCĐ huyện (t/hiện);  

- Các thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ huyện; 

- Các phòng ban, ngành, đơn vị có liên quan (t/hiện); 

- Đài TT-TH huyện (để đưa tin);                                                                  

- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);               

- Các chủ rừng nhà nước: (t/hiện);            

- Lưu: VT, NN, HKL. 

 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Viết Hoài 
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