
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:          /SNN-KL
V/v tăng cường các biện pháp bảo 
vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng, 
khai thác rừng trái pháp luật, cháy 

rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng      năm 2023

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh;
- Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 
100/UBND-VP ngày 11/01/2023 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, ngăn 
chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng. Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh, thị xã Kinh 
Môn và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân thành: phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 

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 triển rừng; Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 
23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức “Tết trồng cây 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ, phát triển rừng năm 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ 
rừng phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch 1496/KH-
UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Phòng cháy, chữa cháy rừng 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường có rừng rà soát phương án phòng cháy chữa 
cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023, trong đó xác định cụ thể các khu vực trọng 
điểm dễ xảy ra cháy rừng, phương án huy động lực lượng tham gia chữa cháy để chủ 
động xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, đặc biệt là các xã, phường có 
diện tích rừng gắn liền với các khu di tích lịch sử.

- Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm và UBND cấp xã tăng 
cường phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 
Có phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn 
sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong quản lý bảo 
vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. 

- Thường xuyên tuyên truyền, thông tin kịp thời về cấp dự báo, cảnh báo nguy 
cơ cháy rừng, nội quy sử dụng lửa trong rừng, ven rừng và tình hình cháy rừng trên 
hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương để cấp ủy, chính quyền cơ sở, chủ 



rừng, các Ban Quản lý di tích và nhân dân nắm được, chủ động trong công tác bảo vệ 
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023.

2. Chi cục Kiểm lâm
- Tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các hành vi đốt rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Khẩn 
trương phối hợp với các đơn vị, địa phương để điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý 
nghiêm các vụ vi phạm theo đúng quy định, không để xảy ra các điểm nóng về phá 
rừng, cháy rừng trên địa bàn.

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, chăn nuôi động vật 
hoang dã trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 
với các hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản và mua, bán động vật hoang dã trái 
phép.

- Kiểm tra các công trình phòng cháy, trang thiết bị chữa cháy rừng để chuẩn 
bị tốt nhất, đảm bảo sẵn sàng cho công tác chữa cháy rừng khi được huy động. Phân 
công lực lượng ứng trực tại trụ sở Hạt, Trạm Kiểm lâm để kịp thời xử lý, giải quyết 
hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, đảm bảo các hoạt động thông suốt trong 
dịp Tết Nguyên đán. 

- Chủ động theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo sớm 
của Cục Kiểm lâm, xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng để cung 
cấp thông tin cho các cơ quan Báo, Đài truyền hình trên địa bàn tỉnh, Đài Khí tượng 
thủy văn tỉnh, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng nắm bắt kịp thời và bố trí 
lực lượng chữa cháy theo phương án 4 tại chỗ nếu cháy rừng xảy ra.

3. Các đơn vị chủ rừng, các Ban Quản lý di tích
- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng 

xác định cụ thể các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí lực 
lượng thường trực, tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, nhằm phát hiện sớm và sẵn sàng 
phối hợp với các lực lượng để ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy 
ra.

- Ban Quản lý rừng Hải Dương: Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các hộ nhận 
khoán rừng thường xuyên canh gác lửa rừng, nắm bắt phát hiện và cung cấp thông 
tin kịp thời với chính quyền cơ sở và các cơ quan có liên quan các hành vi xâm hại 
rừng. Nghiêm cấm các hoạt động xử lý, đốt dọn thực bì khi cấp dự báo cháy rừng 
đang ở cấp IV, cấp V. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức 
năng để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hộ nhận khoán rừng cố ý sử 
dụng lửa để đốt dọn vườn rừng, xử lý thực bì để cháy lan lên rừng. 

- Các Ban Quản lý di tích trên địa bàn thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn: 
Tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các quy định về bảo 
vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là quy định về sử dụng lửa, đốt vàng mã 
trong rừng trên hệ thống loa truyền thanh của Ban Quản lý di tích; Bố trí lực lượng 
thường xuyên tuần tra, canh phòng, tại các điểm đốt vàng mã tập trung trong khu di 



tích; thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng các hành vi 
vi phạm về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng để phối hợp xử lý.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND thành phố Chí Linh, UBND thị 
xã Kinh Môn và các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh       (báo cáo);
- Giám đốc Sở 
- Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng;
- Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc;
- Các Ban QLDT trên địa bàn TP CL, TX KM;
- Lưu: VT, CCKL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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