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Số: 137 /CCKL-BVRBTTN

An Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2019

V/v Tiếp tục thực hiện các biện
pháp đảm bảo công tác phòng
cháy, chữa cháy rừng tại các khu
rừng tràm năm 2019

nh g i: Các đ n v trực thu c Chi cục iểm lâm.
Thực hiện công văn số 05/BCĐ ngày 31/7/2019 của Ban chỉ đạo Chư ng
trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An iang về việc tiếp tục
tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong 6 tháng cuối
năm 2019;
Căn cứ văn bản số: 374/ L-QLR ngày 28/6/2019 của Cục iểm lâm về
việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng,
iện nay khu vực am b đã vào thời điểm mùa mưa, các khu vực rừng
phòng h đồi núi đã xanh tr lại. Tuy nhiên tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn
sông Cửu Long biến đổi chậm và mức thấp h n trung bình nhiều năm và thấp
h n cùng kỳ năm 2018 từ 40-70%, vì vậy các khu vực rừng tràm trên đ a bàn
tỉnh vẫn còn nguy c tiềm ẩn xảy ra cháy rừng và cháy lớn.
Do đó, để đảm bảo trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy
rừng trong các tháng còn lại của năm 2019, nhằm bảo vệ tốt diện t ch rừng hiện
có, Chi cục iểm lâm yêu cầu các đ n v đ n v trực thu c Chi cục, các chủ
rừng trên đ a bàn tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác
phòng cháy, chữa cháy rừng ( CCCR) năm 2019 với m t số như sau:
- hối hợp chặt chẽ với các c quan truyền thông đ a phư ng thực hiện
tốt các hoạt đ ng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ, CCCR
đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và t ch cực tham gia công
tác bảo vệ rừng, CCCR. Đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền cho người
dân sống trong và xung quanh các khu vực rừng tràm trên đ a bàn tỉnh.
- Tăng cường rà soát, kiểm tra việc bố trí lực lượng, phư ng tiện, dụng cụ
phòng cháy các khu vực trọng điểm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển
khai đồng b các biện pháp CCCR trên đ a bàn quản lý theo phư ng châm 04
tại chỗ.
- Các đ n v trực thu c cần đặc biệt quan tâm, đảm bảo công tác phòng
cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực rừng tràm đồng bằng trên đ a bàn quản lý.
+ Hạt Kiểm liên huyện Tri Tôn - Thoại s n, rà soát kinh ph đã phân bổ
theo phư ng án CCCR năm 2019, phối hợp với B phận Kế toán điều chỉnh dự

toán chi 06 tháng cuối năm để bố trí bổ sung 02 suất hợp đồng bảo vệ rừng tại
khu vực rừng tràm Tân Tuyến, thời gian hợp đồng là 02 tháng bắt đầu từ ngày
06/8/2019 cho đến hết ngày 06/10/2019.
+ Hạt Kiểm lâm liên huyện T nh Biên - Châu Đốc phối hợp với Ban quản
lý rừng phòng h và đặc dụng tỉnh tăng cường khảo sát, kiểm tra các khu vực
trọng điểm cháy rừng tại tại khu vực rừng Tràm Trà Sư. Tổ chức tuyên truyền,
hướng dẫn người dân không được đi vào tham quan các khu vực có nguy c
cháy, không sử dụng lửa trong rừng.
+ Đ i Kiểm lâm c đ ng và PCCCR chủ trì xây dựng l ch tuần tra, kiểm
tra đ t xuất, từ đó có những đề xuất, giải pháp đảm bảo tốt công tác phòng cháy
chữa cháy rừng đối với các khu vực rừng tràm Tân Tuyến, Trà Sư.
Đề ngh Thủ trư ng các đ n v trực thu c khẩn trư ng triển khai thực
hiện các yêu cầu nêu trên./.
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