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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy  

rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN: 

 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ 

huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan;  

- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Gia Lai. 

Theo thông tin thu nhận được từ hệ thống cảnh báo cháy rừng, thời tiết trên địa bàn tỉnh 

đang trong thời kỳ cao điểm mùa khô, tính đến ngày 06/3/2023, đã có 13/17 huyện, thị xã, thành 

phố đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Trong thời gian vừa qua, địa bản tỉnh cũng đã xảy ra 

02 vụ cháy cây trồng chưa thành rừng tại huyện Phú Thiện và huyện Chư Pưh. 

Để chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa 

cháy rừng và thiệt hai do cháy rừng gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và các đơn vị 

chủ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương; các văn bản chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCCCR mùa khô 2022 - 2023 như: Kế hoạch số 

2267/KH-UBND ngày 06/10/2022 về việc phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Gia Lai mùa khô 

năm 2022 - 2023 và các năm tiếp theo; Công văn số 2648/UBND-NL ngày 14/11/2022 về việc 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023; Công điện số 

01/CĐ-UBND ngày 06/01/2023 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ 

rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

Công  văn số 314/UBND-NL ngày 13/02/2023 về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Triển khai các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong 

tình hình mới. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR;  vận 

động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR, quản lý các hoạt 

động canh tác nương rẫy; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật xử lý thực 

bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy lan vào rừng. 



 
- Chỉ đạo tăng cường hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, nhất là việc 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị chủ rừng (bao gồm 

các tổ chức Nhà nước, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, ... được 

Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; hợp đồng trồng 

rừng có hưởng lợi từ các chương trình, dự án trồng rừng) trên địa bàn trong việc thực hiện 

trách nhiệm của chủ rừng về PCCCR theo đúng quy định định tại Điều 53 Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và việc triển khai các biện pháp an toàn 

PCCCR, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác PCCCR (công tác chỉ đạo, điều 

hành; tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; công tác thực 

hiện theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hiện trường rừng …) để công tác PCCCR ở 

địa phương, cơ sở thực hiện đúng theo quy định và phương án PCCCR đã xây dựng và ban 

hành; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tổ chức tuần tra tại các khu vực trọng điểm có nguy 

cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin các 

điểm cháy trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://kiemlam.org.vn) và 

hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” để kiểm tra, xác minh, 

tổ chức chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 

về công tác PCCCR theo quy định. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn 

thông báo thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã,  đơn vị chủ rừng ở gần biết để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm kiểm soát 

quá trình sử dụng lửa trong xử lý đốt thực bì.  

* Đối với các địa phương đã xảy ra cháy trong thời gian qua: chỉ đạo Công an huyện, 

Hạt Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân gây 

cháy, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật về PCCCR trong nhân dân; chỉ đạo các đơn vị chủ rừng triển khai 

phục hồi, trồng lại rừng trên diện tích đã bị cháy. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường 

xuyên dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng 3 lần/tuần trong suốt thời gian cao điểm của 

mùa khô; tổ chức lực lượng canh trực 24/24 giờ, nắm chắc thông tin cháy rừng, theo dõi 

cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng để phát hiện sớm các điểm cháy 

nhằm huy động lực lượng chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. 

- Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và 

PCCCR, nhất là đối với diện tích rừng trồng có nguy cơ xảy ra cháy cao; chuẩn bị lực 

lượng, dụng cụ, phương tiện theo phương án PCCCR của đơn vị; tăng cường công tác tuần 

tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy, phát hiện sớm cháy rừng, kịp 

thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ dập tắt cháy rừng ngay khi mới phát sinh 

trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn trên diện rộng. Thông tin ngay về Ban 

Chỉ huy PCCCR cấp huyện để kịp thời ứng cứu, chữa cháy kịp thời. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Chi cục Kiểm lâm) và các địa phương trong trường hợp chữa cháy rừng khi có yêu cầu 

(theo Kế hoạch số 2267/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh). 

5. Công an tỉnh:  

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chuẩn bị các 

phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia chữa cháy rừng; sẵn sàng ứng cứu các 

tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu. 



 
- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan Kiểm 

lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng, xử lý nghiêm các đối tượng 

vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Gia Lai: phối hợp với Chi cục Kiểm lâm 

thường xuyên phát các bản tin về cảnh báo và cấp dự báo cháy rừng trong những ngày 

nắng nóng; kịp thời đưa tin về công tác PCCCR trên địa bàn để nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác PCCCR. 

7. Các đơn vị chủ rừng: 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; theo dõi và nắm chắc 

diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý; tăng cường thực hiện các biện pháp 

quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm và diện tích rừng 

trồng của đơn vị có nguy cơ xảy ra cháy cao. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và 

PCCCR cho cộng đồng dân cư, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng, phát tài 

liệu, tranh tuyên truyền, đóng các bảng nội quy, pa nô, … về công tác quản lý bảo vệ rừng và 

PCCCR. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân khi đốt nương rẫy, thực bì để chuẩn 

bị canh tác xung quanh rừng, gần rừng không để lửa cháy lan vào rừng, thực hiện đầy đủ các 

biện pháp an toàn về PCCCR; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào các khu vực rừng có 

nguy cơ xảy ra cháy cao; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo 

vệ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết 

bị, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. 

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng về PCCCR theo quy định tại Điều 

53 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 

25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị chủ 

rừng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để 

xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, chữa cháy và báo cáo kịp 

thời. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn 

vị có liên quan và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Cục Kiểm lâm (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành có liên quan; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Gia Lai; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các đơn vị chủ rừng; 

- Lưu: VT, NC, NL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Dương Mah Tiệp 
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