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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Năm 2008, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (viết tắt
BVR và PCCCR) trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành và các xã,
phường quan tâm, có nhiều biện pháp triển khai như: Củng cố Ban Chỉ huy các
vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR từ thành phố đến cơ sở, kiện toàn các tổ
đội chữa cháy rừng, đặc biệt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng
trong nhân dân về ý thức bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng... nên đã
kiềm chế được việc cháy rừng; tình hình phá rừng, lấn chiếm rừng làm nương
rẫy, việc khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép đã được kiềm chế,
không có các điểm nóng xảy ra. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng
nóng gay gắt và kéo dài, bên cạnh đó một số xã, phường chưa thật sự quan tâm
đến công tác BVR và PCCCR nên trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra một số
đám cháy nhỏ.
Để thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác quản lý BVR và PCCCR, Ủy
ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành chức năng, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Trưởng các phòng ban, ngành, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong
công tác BVR và PCCCR của thành phố theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị
mình để phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức về BVR và PCCCR cho
nhân dân. BCH các vấn đề cấp bách trong công tác BVR và PCCCR của thành
phố căn cứ Quy chế của thành phố đã ban hành để chỉ đạo cơ sở theo trách
nhiệm đã được phân công, giúp cơ sở triển khai có hiệu quả công tác BVR và
PCCCR.

