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Kính gửi:  

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các công ty TNHH lâm nghiệp: Quy Nhơn,  

Hà Thanh, Sông Kôn; 

- Các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng. 

 

 

Thực hiện văn bản số 6236/UBND-NC ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

yêu cầu Thủ trưởng Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và 

các Công ty TNHH Lâm nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp; 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; Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 

27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và 

chữa cháy rừng;  Công điện 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị 

04/CT-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công 

tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

206/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế 

hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 

2020; Văn bản số 4403/UBND-KT ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

2. Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng 

ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 

phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân 

tham gia công tác PCCCR trong phạm vi trách nhiệm của mình; tiếp tục củng cố, 

kiện toàn mô hình PCCCR của đơn vị; tăng cường tuần tra, kiểm soát lửa rừng tại 

các khu rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; kiểm tra, chấn chỉnh 

công tác PCCCR, ngăn ngừa cháy rừng xảy ra trên lâm phận quản lý; thực hiện 

công tác PCCCR theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng 

và PCCCR đối với người dân sống ven rừng và có hoạt động liên quan đến rừng. 

3. Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của đảng viên, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong 
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công tác PCCCR; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng phương tiện lưu động tại 

nơi đông dân cư như chợ, thôn, xóm; phối hợp với cơ quan truyền thông của địa 

phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài về gương người tốt, việc tốt 

và các biện pháp PCCCR; duy trì, đầu tư các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCCR 

tại các khu rừng. Phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCCR.  

4. Giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác 

PCCCR, các mô hình, giải pháp hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị trực thuộc 

và chủ rừng trên địa bàn tỉnh để nhân rộng; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền 

biểu dương, khen thưởng đơn vị, tổ chức đạt thành tích tốt trong công tác PCCCR 

năm 2020. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm 

túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q.Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở Nguyễn Thị Tố Trân; 

- Phòng KHTH Sở; 

- Lưu: VT, CCKL. 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Trân 
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