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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022        
 

 

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên 

địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp; nhân dân, chủ rừng đồng tình, ủng hộ và tri n  hai, t  ch c 

thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp PCCCR nên 6 tháng đầu năm 2022, 

trên địa bàn tỉnh  hông xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, những ngày gần đây và thời 

gian tới, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo diễn biến thời tiết sẽ 

tiếp tục nắng nóng gay gắt hơn,  hô hạn có th  kéo dài, gió Lào sẽ thường xuyên 

xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Đ  chủ động thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCCCR, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, 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, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan tiếp tục tri n  hai thực hiện hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; quán triệt, t  ch c thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc nội dung 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 tri n rừng; thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp theo Điều 102 của Luật Lâm nghiệp; các nội dung chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 

về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Ki m lâm trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 05/CT-TTg, 

ngày 18/5/2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá 

rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 

07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án PCCCR tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo  hác có liên quan đến 

công tác BVR, PCCCR. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tri n  hai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều 

hành một cách  hẩn trương,  ịp thời trước các tình huống cháy rừng xảy ra trên 

địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng chuyên môn, chủ 

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

công tác PCCCR; thực hiện ngay việc  i m tra, hướng dẫn, giám sát UBND các 

xã, chủ rừng thực hiện nghiêm quy định công tác PCCCR, đặc biệt là  i m soát 



 

chặt các nguyên nhân gây cháy rừng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm 

của địa phương, đơn vị. 

- Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên phải trực 

chỉ huy PCCCR tại cấp huyện, cấp xã và chủ rừng Nhà nước; t  ch c lực lượng 

tuần tra, trực gác ngoài hiện trường 24/24 giờ đ  phát hiện sớm lửa rừng, huy 

động lực lượng dập tắt ngay và  iên quyết  hông đ  xảy ra cháy lớn. Ki m soát 

chặt chẽ người ra, vào những  hu vực rừng có nguy cơ cháy cao; nghiêm cấm các 

hoạt động có sử dụng lửa trong, ven rừng rừng; tuyên truyền, hướng dẫn người 

dân sử dụng lửa đốt bãi rác, dọn vườn đảm bảo an toàn  hông đ  cháy lan vào 

rừng...; thời đi m nguy cơ cháy rừng từ cấp IV trở lên phải tạm dừng hoạt động 

đốt xử lý thực bì trồng rừng, làm rẫy, vệ sinh rừng sau  hai thác ở các  hu vực 

giáp ranh với rừng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý th c, trách nhiệm 

trong công tác PCCCR;  ịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình huyện, hệ thống loa phát thanh của xã, thôn (bản), tuyên 

truyền lưu động và các hình th c tuyên truyền  hác phù hợp nhằm nâng cao ý 

th c, trách nhiệm trong công tác PCCCR của chủ rừng, nhân dân trên địa bàn. Rà 

soát, tu sửa, bảo dưỡng, đầu tư mua sắm máy móc, dụng cụ chữa cháy rừng; chuẩn 

bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần,  inh phí đ  chữa cháy rừng 

theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng phương án thực hiện sơ tán dân  hi cấp 

thiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước. 

- Các địa phương có rừng trồng Thông, tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động 

 hai thác nhựa Thông (dừng  hai thác nhựa Thông trong những ngày nắng nóng, 

nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên); chấp hành, thực hiện nghiêm việc cấp phép 

 hai thác, giám sát quy trình  ỹ thuật  hai thác, ngăn chặn tình trạng  hai thác 

trái phép, khai thác sai quy trình  ỹ thuật. 

- Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải  hẩn 

trương,  ịp thời huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện  ỹ thuật, hậu cần và 

trực tiếp chỉ huy chữa cháy. Nếu xảy ra cháy lớn, có th  vượt  hả năng c u chữa 

của địa phương, thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng quân trên 

địa bàn theo quy chế phối hợp đã được  ý  ết; đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin 

hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và 

hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa 

cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất. 

- Sau  hi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa và chỉ 

đạo Công an huyện, Hạt Ki m lâm huyện t  ch c  hám nghiệm hiện trường, điều 

tra làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng; làm rõ trách nhiệm của t  ch c, cá nhân 

liên quan đ  xảy ra cháy rừng; t ng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ 

việc cháy rừng về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 

phát tri n Lâm nghiệp bền vững tỉnh (Chi cục Ki m lâm) theo quy định.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn 

- Chỉ đạo Chi cục Ki m lâm tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền các cấp chỉ đạo, theo dõi,  i m tra, đốn đốc, hướng dẫn các Ban quản lý 



 

rừng phòng hộ, Ban quản lý đặc dụng và các chủ rừng Nhà nước  hác, các chủ 

rừng là cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghiêm túc, triệt đ  

các biện pháp PCCCR; bố trí tối đa lực lượng bám sát địa bàn, trực PCCCR. Thực 

hiện hiệu quả công tác thông tin, báo cáo, dự báo, cảnh bảo cháy rừng; thường 

xuyên theo dõi trên hệ thống camera quan sát lửa rừng đã được đầu tư nhằm thu 

thập, cập nhật thông tin chính xác,  ịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát tri n 

Lâm nghiệp bền vững tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong mùa cao 

đi m nắng nóng và sẵn sàng tham gia chữa cháy cùng các địa phương  hi có cháy 

rừng xảy ra. Hướng dẫn các chủ rừng thực hiện đầy đủ các nội dung Quyết định số 

177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phương án quản lý rừng 

bền vững đã được phê duyệt; rà soát, xác định, lựa chọn các công trình, phương 

tiện, dụng cụ thiết yếu cần đầu tư báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo sẵn 

sàng chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Tham gia chỉ huy chữa cháy rừng, hướng dẫn  ỹ thuật chữa cháy rừng và 

trực tiếp nắm chắc tình hình diễn biến quá trình t  ch c chữa cháy rừng của địa 

phương. T ng hợp báo cáo nhanh UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về 

tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn các chủ rừng trên địa bàn thực hiện biện pháp lâm sinh, phục 

hồi rừng sau  hi xảy ra cháy rừng (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành, thị tăng 

cường phối hợp chữa cháy rừng. Đối với các vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại 

lớn về tài nguyên rừng, t  ch c điều tra, đấu tranh phát hiện tội phạm đốt rừng, 

hủy hoại rừng đ   ịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm 

giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung. 

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và c u nạn c u hộ hướng 

dẫn, phối hợp với cơ quan Ki m lâm trong  i m tra, t  ch c huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng Ki m lâm, chủ rừng và 

chính quyền địa phương;  i m tra an toàn về PCCCR định  ỳ trước mùa nắng 

nóng đối với các  hu rừng có nguy cơ cháy hoặc vi phạm quy định an toàn 

PCCCR; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện  ỹ thuật và tham gia chữa 

cháy rừng tại các địa phương  hi có cháy lớn. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho 

UBND cấp huyện t  ch c hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân 

sự đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia PCCCR. Chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị thuộc quyền đ  huy động lực lượng, phương tiện nhằm phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng Ki m lâm và các lực lượng  hác tại chỗ thực hiện phương án PCCCR; 

báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân  hu 4 tăng cường lực lượng, phương tiện  hi 

cháy rừng vượt quá  hả năng  hống chế của lực lượng tại chỗ. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn trong điều 

hành, huy động lực lượng chữa cháy rừng (trường hợp xảy ra cháy lớn). 



 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các 

đơn vị trực thuộc, chủ động chấp hành thực hiện công tác PCCCR trên diện tích 

rừng được giao quản lý; tăng cường trinh sát ngoại tuyến đ  phát hiện sớm đám 

cháy từ các huyện thuộc tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) có nguy cơ cháy 

lan sang các huyện biên giới thuộc tỉnh Thanh Hóa, đ  chủ động tham mưu  ịp 

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. 

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo ch c năng, nhiệm vụ được 

giao, hỗ trợ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn đ  tham mưu 

cho UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn  inh phí phù hợp thực hiện các nội dung 

theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng  i m lâm trong công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá và các cơ quan 

thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan Ki m lâm, 

chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng, chuyên 

mục cảnh báo và dự báo cháy rừng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ 

rừng thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR. 

9. Đề nghị  y ban Mặt trận T  quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, các t  

ch c đoàn th  chính trị - xã hội quan tâm, tiếp tục tuyên truyền, vận động hội 

viên, đoàn viên và nhân dân chủ động, tích cực chấp hành, tham gia thực hiện 

hiệu quả các biện pháp PCCCR. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn chỉ đạo Chi cục Ki m lâm 

(Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát tri n Lâm 

nghiệp bền vững tỉnh) theo dõi,  i m tra, đôn đốc, t ng hợp, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh  ết quả tri n  hai thực hiện Chỉ thị này và những vấn đề vướng mắc, 

phát sinh./. 

 
  Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ (đ  báo cáo);       

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (đ  báo cáo);       

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (đ  báo cáo);                  

- Chủ tịch UBND tỉnh (đ  báo cáo); 

- UB MTTQ VN tỉnh Thanh Hoá (đ  phối/hợp);  

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (đ  phối hợp); 

- UBND các huyện, thị, thành phố (thực hiện); 

- TV BCĐ thực hiện CTPTLN bền vững tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp &PTNT; Tài chính; 

  Kế hoạch và ĐT; CA tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; 

  BCH BĐ Biên phòng tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Thanh Hóa; 

- Chi cục Ki m lâm; 

- Các đơn vị chủ rừng Nhà nước; 

- Lưu: VT, NN.     
     (MC151.06.22)                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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