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UBND HUYỆN NHƯ XUÂN 

BCĐ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM 

NGHIỆP BỀN VỮNG  

               Số:     /PA-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

        Như Xuân, ngày       tháng     năm 2021         

 

PHƯƠNG ÁN 

Huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng năm 2021 

 

Phần thứ nhất 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 
 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sữa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Luật Phòng cháy chữa cháy  

số 27/2001/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy số 40/2013/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa XII về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản 

lý bảo vệ và phát triển rừng; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ các Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Lâm nghiệp; số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

Căn cứ Công văn số 53/CCKL-QLBVR Ngày 19/01/2021 của Chi cục 

Kiểm lâm Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa 

cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND, ngày 25/01/2021 về việc ban hành 

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Như Xuân, giai đoạn 2021-2025 

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/luat-16-2017-qh14-quoc-hoi-118853-d1.html#noidung
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Căn cứ kết quả điều tra xác định vùng trọng điểm cháy của các xã và các 

chủ rừng nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021. 

 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

 1. Vị trí địa lý 

Như Xuân là một huyện miền núi, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hoá. 

Cách thành phố Thanh Hoá 60 km về phía Tây, có vị trí địa lý như sau:  

- Từ 19024'05’’ đến 19048'15’’ vĩ độ Bắc. 

- Từ 105016'08’’ đến 105056'12’’ kinh độ Đông. 

Có ranh giới tiếp giáp: 

+ Phía Đông giáp huyện Như Thanh; 

+ Phía Tây giáp huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An; 

+ Phía Nam giáp huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An; 

  + Phía Bắc giáp huyện Thường Xuân. 

 2. Địa hình, địa mạo 

 Do ảnh hưởng của quá trình địa chất và tạo sơn lâu dài, cho nên địa hình 

Như Xuân tương đối phức tạp, được chia cắt bởi các dãy núi chạy theo hướng từ 

Đông sang Tây, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 400 - 500 m. 

 3. Khí hậu, thuỷ văn 

 * Khí hậu: 

 + Như Xuân nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, nên cũng chịu ảnh hưởng của 

khí hậu nhiệt đới gió mùa “nóng ẩm mưa nhiều" và khí hậu miền núi phía bắc 

"khô hanh”. 

 + Khí hậu của Như Xuân vừa mang đặc trưng của khí hậu miền Trung 

vừa mang khí hậu đặc trưng của khí hậu miền núi phía Bắc như: 

 - Bão lụt thường xảy ra tập trung từ tháng 7 đến tháng 11. 

 - Hiện tượng gió phơn (Tây Nam) xuất hiện từ cuối tháng 3 đến tháng 7. 

 - Sương mù, sương muối hàng năm vẫn xuất hiện. 

 *  Thuỷ văn:  

+ Như Xuân nằm trong tiểu vùng khí hậu Sông Hiếu có đặc trưng chủ yếu là 

tự chảy theo hướng chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Hệ thống sông chính gồm: 

 - Hệ thống Sông Mực với diện tích lưu vực 490km2 bắt nguồn từ Bình 

Lương và Tân Bình; 

 - Hệ thống Sông Đằn có diện tích lưu vực 220 km2 gồm các xã Thượng 

Ninh, Yên lễ, Cát Tân, Cát Vân, Thanh Sơn chảy vào hệ thống sông Chu; 

 - Hệ thống Sông Chàng có diện tích lưu vực 440km2 bắt nguồn từ 6 xã 

Hoá Quỳ, Xuân Quỳ, Thanh Phong, Thanh Xuân, Thanh Lâm và Thanh Quân. 
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 4. Điều kiện dân sinh, kinh tế và xã hội 

Huyện Như Xuân có 16 xã, thị trấn (trong đó có 11 xã, 109 thôn đặc biệt 

khó khăn). Toàn huyện có 14.930 hộ, với 64.319 nhân khẩu; có 4 dân tộc (Thái, 

Thổ, Mường, Kinh) cùng sinh sống, (trong đó dân tộc Thái có 23.970 người, 

chiếm 38,63%; dân tộc Thổ có 9.775 người, chiếm 15,75%; dân tộc Mường có 

5.484 người chiếm 8,83%; dân tộc kinh có 22.808 người chiếm 36,79%); 

 Về kinh tế thu nhập bình quân đạt 11,05 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo 

6.742 hộ, chiếm 35,97 %, hộ cận nghèo là 2.766 chiếm 16 % là một trong 62 huyện 

của cả nước được hưởng chính sách theo Nghị Quyết số 30A/CP của Chính phủ. 

5. Tài nguyên rừng 

- Căn cứ vào Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ 

tịch UBND huyện Như Xuân, Về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng 

và đất quy hoạch phát triển rừng năm 2020. 

 Huyện Như Xuân có tổng diện tích tự nhiên 72.171,87 ha; 

 Trong đó:   

a) Diện tích có rừng:  55.247,75ha. 

  - Rừng tự nhiên:     32.839,49 ha. 

  - Rừng trồng:     16.240,39 ha. 

  + Rừng mới trồng chưa tham gia độ che phủ: 6.167,87 ha. 

 b) Độ che phủ của rừng: 68,0%. 

 - Là huyện còn tương đối giàu tài nguyên rừng tập trung chủ yếu ở các 

vùng 6 Thanh (khu vực tiếp giáp với tỉnh Nghệ An và huyện Thường Xuân); 

khu rừng phòng hộ thuộc dãy núi Bù Mùn và vùng lõi VQG Bến En; 

 6. Thực trạng công tác PCCCR năm 2021 

 - Bằng sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương từ huyện xuống cơ 

sở trong công tác quản lý bảo vệ rừng &PCCCR; sự quan tâm chỉ đạo của các 

cấp uỷ Đảng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá do đó trong những năm qua, trên 

địa bàn huyện Như Xuân không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tuy nhiên, trước tình 

hình diễn biến phức tạp của thời tiết, nắng nóng, khô hạn kéo dài và ý thức chấp 

hành sử dụng lửa của người dân trong việc canh tác nương rẫy, đốt lửa bắt ong, 

bắt động vật rừng, xử lý thực bì trồng rừng còn chủ quan, chưa tuân thủ theo quy 

định về PCCCR, do đó nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn và xảy ra bất cứ lúc nào. 

 - Theo số liệu điều tra khoanh vùng trọng điểm cháy của các xã và các chủ 

rừng nhà nước năm 2021, trên địa bàn toàn huyện có 1.623,94 ha có khả năng 

cháy trung bình, tập chung tại 8 xã 47 thôn cụ thể: xã Thanh Hoà (Khu vực Núi 

Bù Đang giáp ranh giữa xã với BQL phòng hộ Sông Chàng); xã Cát Vân, Hóa 

Quỳ, Xuân Quỳ, Thanh Lâm, Thanh Xuân (khu vực núi Bù Mùn), Xuân Bình 

(khu vực thôn Mơ, thôn Sim, thôn Xuân Phú giáp với VQG Bến En và huyện 

Như Thanh); 
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- Việc đầu tư kinh phí cho công tác PCCCR so với nhu cầu thực tế hiện 

nay còn quá thấp, chưa đựơc chính quyền các cấp và xã hội quan tâm; 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác PCCCR của cấp uỷ, Chính 

quyền địa phương có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; 

- Trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính 

quyền các cấp chưa triệt để theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo 

vệ rừng; 

 Từ những thực trạng trên, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây 

ra trong năm 2021, việc xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện 

tham gia chữa cháy rừng là rất cần thiết đối với công tác bảo vệ rừng &PCCCR. 
 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA PHƯƠNG ÁN 

I. MỤC ĐÍCH 

- Bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn toàn huyện (55.247,75ha), 

phấn đấu không để xảy ra cháy rừng, phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời hiệu quả 

hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng; 

- Nâng cao trách nhiệm của Chính quyền địa phương cấp xã, các ngành, 

các thôn bản và của chủ rừng Nhà nước đối với công tác PCCCR; 

- Tạo kỹ năng thuần thục trong chỉ đạo điều hành chữa cháy rừng cho 

Chính quyền các cấp đặc biệt là cấp xã; 

- Xây dựng lực lượng PCCCR chuyên trách từ cấp xã xuống cấp thôn; 

- Thực hiện việc đầu tư kinh phí PCCCR đúng trọng điểm, đúng trọng 

tâm đạt yêu cầu kỹ thuật và chất lượng đưa các công trình vào hoạt động. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Nhiệm vụ của chính quyền địa phương 

Khi xảy ra cháy rừng tại địa phương, tổ đội PCCCR ở thôn phải báo cáo 

với Trưởng thôn, chủ rừng để tổ chức huy động lực lượng, dụng cụ, phương tiện 

kịp thời chữa cháy, đồng thời báo cáo ngay cho UBND xã. Trong trường hợp 

vượt quá tầm kiểm soát của thôn thì Chủ tịch UBND xã phải huy động lực 

lượng các thôn lân cận chữa cháy kịp thời. Nếu vượt quá tầm kiểm soát của cấp 

xã, Chủ tịch xã báo cho Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chương trình mục 

tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Như Xuân năm 2021 huy động toàn 

bộ lực lượng, phương tiện trên địa bàn huyện tham gia chữa cháy rừng kịp thời. 

2. Nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành trong huyện 

- Đối với Hạt Kiểm lâm (cơ quan thường trực BCĐ): 
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+ Khi xảy ra cháy rừng phải phối hợp với Chính quyền địa phương, các 

ngành chức năng tổ chức lực lượng, phương tiện, dụng cụ kịp thời tham gia 

chữa cháy đồng thời là cơ quan tham mưu, chỉ huy chữa cháy rừng; 

+ Phối hợp với Công an điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy; Phối 

hợp với Chính quyền cấp xã họp dân tố giác, phát giác các đối tượng gây cháy 

đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; 

+ Trực tiếp theo dõi đôn đốc, tổng hợp số liệu báo cáo các cấp, ngành theo quy định. 

- Đối với cơ quan Công an huyện: 

Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác trật tự an ninh, an 

toàn khu vực chữa cháy và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy. Phối hợp với 

cơ quan Kiểm lâm điều tra xác định đối tượng gây cháy xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

- Đối với BCH Quân sự huyện:  

Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm xây dựng phương án diễn tập cấp huyện 

năm 2021. Đồng thời là tổng chỉ huy diễn tập chữa cháy, trực tiếp chỉ đạo lực 

lượng dân quân tự vệ cơ động khi xảy ra cháy rừng kịp thời, đảm bảo an toàn tài 

sản và tính mạng cho người tham gia chữa cháy. 

- Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế: 

Phụ trách công tác cứu thương, chuẩn bị thuốc phòng, bông băng, cáng 

cứu thương, thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy rừng để cứu chữa kịp thời 

cho lực lượng tham gia trong tình huống gặp tai nại. 

- Đài phát thanh truyền hình huyện: 

Thu thập thông tin, tư liệu, hình ảnh đăng tải và phát các bản tin nhằm 

phục vụ có hiệu quả trong công tác tuyên truyền PCCCR. 

- Nhiệm vụ của chủ rừng: 

Trong trường hợp cháy rừng trên diện tích được giao quản lý để xảy ra 

cháy rừng thì chủ rừng đó phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia 

chữa cháy, nếu cháy tại các khu vực lân cận phải phối hợp với Chính quyền địa 

phương huy động lực lượng hỗ trợ. 

3. Lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy 

a) Cháy cấp I (cháy rừng cấp thôn, bản) 

- Tình huống: 

Cháy rừng tại lô rừng có diện tích nhỏ hơn 1 ha trong điều kiện thời tiết 

khô hanh kéo dài, thực bì và vật liệu cháy đang còn ẩm ướt. 

- Lực lượng: 

Đối với chữa cháy rừng cấp I. Lực lượng tham gia chữa cháy gồm: Lực 

lượng nòng cốt do Chủ tịch UBND xã Quyết định (lực lượng dân quân tự vệ của 

xã thường từ 19-22 người), nhân dân trong thôn (người nằm trong độ tuổi lao 

động), chủ rừng và các cơ quan đóng trên địa bàn. 

- Phương tiện: 
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Huy động tối đa phương tiện, dụng cụ sẵn có trong nhân dân tham gia 

chữa cháy như: bình xịt khí CO2, dao phát, cuốc, xẻng, bàn dập lửa, can đựng 

nước, cưa đơn… 

b) Cháy cấp II (cháy rừng cấp xã) 

- Tình huống: 

Cháy rừng trong điều kiện thời tiết khô hanh, thực bì chưa khô nỏ, dự báo 

cháy rừng cấp III chủ rừng đã tổ chức chữa cháy nhưng không kiểm soát được. 

- Lực lượng:  

Toàn bộ dân quan tự vệ trên địa bàn xã, lực lượng nòng cốt trong thôn, Tổ 

bảo vệ rừng tại các thôn (bản), Kiểm lâm các Trạm, cán bộ hợp đồng PCCCR và 

BCĐ về KH BV&PTR của xã (triển khai chữa cháy rừng theo Phương án các xã 

đã xây dựng). 

- Phương tiện: 

Huy động tối đa phương tiện, dụng cụ sẵn có trong nhân dân, các trạm Kiểm 

lâm, các chủ rừng trên địa bàn, tham gia chữa cháy như: Máy bơm nước cỡ nhỏ, bình 

xịt khí, dao phát, cuốc, xẻng, bàn dập lửa, can đựng nước, cưa đơn... 

c) Cháy cấp III (Cháy rừng cấp huyện) 

- Tình huống: 

Cháy rừng do điều kiện thời tiết khô hành kéo dài tốc độ lan tràn nhanh, 

địa hình phức tạp dự báo cháy rừng cấp IV cấp V. Cấp xã đã chữa cháy nhưng 

không kiểm soát được. 

a- Lực lượng: 

 * Cấp huyện: Tổng cộng: 279 người 

+ Lực lượng cơ động văn phòng huyện ủy 05 người ; 

 + Lực lượng cơ động của huyện gồm các phòng ban thuộc UBND huyện  

20 người; 

+ Khối đoàn thể huyện 07 người; 

+ Kiểm lâm huyện 18 người; 

+ Công An huyện 13 người; 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện 10 người; 

+ Trại giam thanh Lâm 143 người; 

+ Bệnh viện đa khoa Như Xuân 07 người; 

+ Trung tâm y tế dự phòng Như Xuân 05 người; 

+ Kiểm lâm VQG Bến En 23 người; 

+ Ban quản lý rừng Phòng hộ Sông Chàng 07 người; 

+ Ban quản lý rừng Phòng hộ Sim 17 người; 

+ Trường bắn không quân 923 có 04 người  

Ngoài ra, các xã, thị trấn mỗi đơn vị 50 người (gồm lực lượng Dân quân tự vệ, 

Trung đội mạnh và Thanh niên xung kích). Trong trường hợp xảy ra cháy trên địa bàn 

xã nào thì Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tối đa lực lượng và phương tiện của xã đó.  
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Lực lượng dân quân cơ động của các xã: Luôn thường trực 01 Trung đội B 

dân quân, quân số ổn định 22 đồng chí, được tổ chức luyện  tập các phương án là 

lực lượng nòng cốt tham gia chữa cháy rừng tại địa phương mình hoặc chi viện cho 

các địa phương khác, để bảo vệ rừng, chữa cháy rừng khi có lệnh điều động. 

* Phương tiện: 

- Xe Ô tô tải: 03 xe (điều động từ Công an huyện và Trại giam Thanh Lâm); 

- Xe Ô tô con gồm: 17 xe ( gồm xe Huyện ủy, UBND huyện, Kiểm lâm, 

Công an, Huyện đội, các chủ rừng nhà nước và các cơ quan đơn vị đóng trên địa 

bàn và 01 xe cứu thương của bệnh viện đa khoa huyện), xe máy tự túc. 

- Thông tin liên lạc như: bộ đàm, điện thoại di động, ống nhòm, loa cầm 

tay, kẻng, cờ, còi…Phương tiện phải được huy động tối đa các loại xe tải, xe con 

của các cơ quan, xe tư nhân hiện có trên địa bàn để chở lực lượng, nước, dụng 

cụ tham gia chữa cháy. 

* Dụng  cụ, trang thiết bị như: 

- Máy Bơm nước RaBit cỡ lớn 02 cái, Máy bơm nước Honda 05 cái 

 (VQG Bến En); 

- Bình xịt khí Kiểm lâm 03, công an 04, huyện đội 01, Chi cục thuế 02, 

Trại Giam Thanh Lâm 50, Trạm quản lý đường điện 03, Ngân hàng Nông 

nghiệp 02; 

- Dao phát 620 con, cưa xăng 03 cái, loa chữa cháy 04 chiếc, Cào 50, 

cuốc 50, xẻng 50, bàn dập 70, can nhựa 20 chiếc, bình tong đựng nước 76 chiếc 

(Hạt Kiểm lâm, Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện và các chủ rừng nhà nước). 

4. Phương án chỉ huy chữa cháy 

Người chỉ huy căn cứ vào địa hình, quy mô, tốc độ lan tràn của đám cháy 

để phân chia lực lượng, phương tiện, dung cụ thành nhiều tổ, mỗi tổ từ 15-20 

người để thực hiện chữa cháy. 

a. Phương tiện chỉ huy: 

Chỉ huy tầm xa : Dùng bộ đàm, loa cầm tay, điện thoại di động để thông 

tin liên lạc; 

Chỉ huy tại chỗ : Người chỉ huy dùng còi tập hợp, điểm danh quân số; 

+ Kẻng, trống: Dùng cho việc báo động; 

+ Loa cầm tay dùng cho chỉ huy. 

b. Hiệu lệnh: 

- Khi có lửa rừng xuất hiện: Kẻng hoặc trống báo động liên hồi 3 tiếng 

một, lực lượng chữa cháy chuẩn bị sẵn sàng tập trung theo từng tổ, chịu sự phân 

công và tuân theo lệnh của đồng chí chỉ huy chữa cháy. 

- Thu quân: Một hồi kẻng hoặc trống dài đánh chậm. 

5. Các biện pháp chữa cháy 

Trong công tác chữa cháy phải được thực hiện và giải quyết theo phương 

châm 4 tai chỗ. 
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* Huy động tối đa lực lượng, phương tiên, thiết bị và dụng cụ để tổ chức 

chữa cháy kịp thời. 

- Đối với rừng có thể đưa phương tiện cơ giới vào chữa cháy thì phải huy 

động tối đa phương tiện cơ giới để chữa cháy; 

- Đối với rừng có địa hình cao, phức tạp, phương tiện chữa cháy không 

thể tiếp cận được đám cháy thì phải huy động tối đa lực lượng và các phương 

tiện, dụng cụ khác để chữa cháy như: Bình chữa cháy đeo vai, dùng cào, cuốc, 

xẻng, bàn dập, cành cây tươi, bao tải hoặc chăn nhúng nước và phương tiện cơ 

giới khác khi có điều kiện. Có thể dùng dụng cụ trên dập trực tiếp vào đám cháy 

hoặc xúc đất, cát, nước hắt vào đám cháy khi có điều kiện. 

* Tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng để cô lập đám cháy. 

* Áp dụng “Biện pháp đốt trước có kiểm soát” để chữa cháy khi có đủ 

điều kiện cho phép. 

* Căn cứ  vào hướng phát triển của đám cháy, vật liệu cháy, tốc độ gió, 

địa hình khu vực xảy ra đám cháy để bố trí lực lượng tiếp cận đám cháy, người 

chỉ huy nhanh chóng lập kế hoạch tổ chức thực hiện chữa cháy. Như đã xác định 

được đầu điểm cháy, ước lượng tốc độ lan tràn của đám cháy, loại vật liệu cháy, 

các đường băng ngăn cháy tự nhiên có thể lợi dụng như sông, suối, hành lang 

đường điện, đường mòn…. Sau khi tổng hợp đáng giá tình hình diễn biến của 

đám cháy, người chỉ huy tiến hành phân công cụ thể các mũi dễ khoanh vùng 

khống chế ngọn lửa. Khi chữa cháy phải quán triệt quan điểm, chữa cháy phải 

khẩn trương, hành động nhanh chóng, kiên quyết, triệt để, kịp thời dập tắt đám 

cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.   

6. An toàn lao động khi tham gia chữa cháy 

Để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia chữa cháy rừng phải thực 

hiện nghiêm túc một số quy định sau: 

- Dụng cụ chữa cháy phải chuẩn bị đầy đủ trước mùa cháy, dụng cụ thủ 

công phải đảm bảo chắc chắn và sẵn sàng huy động nhanh. Dụng cụ cơ giới máy 

móc phải được lau chùi bảo dưỡng thường xuyên; 

- Lực lượng tham gia chữa cháy hạn chế đứng ngược chiều gió để chữa cháy; 

- Người tham gia chữa cháy phải được chuẩn bị nước uống, quần áo bảo 

hộ chắc bền dễ vận động, phải đi dầy đội mũ cứng; 

- Khi dập lửa sườn dốc lớn hơn 200 không được đi lại phía cao hơn ngọn 

lửa đang cháy, đề phòng trượt ngã xuống đám cháy, hoặc lửa cháy bao trùm 

không có lối thoát; 

- Khi chữa cháy phải làm tốt công tác hậu cần tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ 

thuốc bỏng, bông băng cấp cứu hồi sức. Trong trường hợp bị thương phải được 

sơ cứu cấp cứu kịp thời và khẩn trương đưa về tuyến sau cứu chữa, nơi tập kết 

những người bị thương phải cách đám cháy ít nhất là 100m, xung quang khu vực 

tập kết phải được làm băng trắng để ngăn cản. 

7. Kết thúc chữa cháy 
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Nhận xét đánh giá biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác chữa cháy rừng. 

8. Chính sách đối với người tham gia chữa cháy 

- Người tham gia chữa cháy mà không phải là lực lượng của chủ rừng, 

được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng tiền. Căn cứ theo Quyết định số 1478/QĐ-

UBND ngày 05/7/2012 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; 

- Nguồn kinh phí được trích từ quỹ Dự phòng và quỹ sự nghiệp lâm 

nghiệp của địa phương hoặc nguồn kinh phí từ chủ rừng đóng góp. 

9. Điều tra xác minh nguyên nhân gây cháy 

Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với chính quyền địa phương đo đếm tính 

toán thiệt hại về tài nguyên rừng, tố giác phát giác đối tượng gây cháy. Phối hợp 

với lực lượng Công an tổ chức điều tra xác minh nguyên nhân gây cháy để đưa ra 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và kiểm điểm trước cộng đồng dân cư. 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững huyện Như Xuân tăng cường công tác kiểm tra các địa bàn được phân 

công các xã, thị trấn các chủ rừng nhà nước chuẩn bị tốt phương án huy động 

lực lượng và phương tiện của địa phương, sẵn sàng tác chiến chữa cháy khi có 

tình huống cháy rừng trên địa bàn xảy ra. 

2. Hạt Kiểm lâm chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chính quyền 

các xã, chủ rừng nhà nước chuẩn bị đầy đủ phương tiện dụng cụ và lực lượng 

sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 

3. Giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân là lực lượng nòng cốt có 

trách nhiệm xây dựng, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện điều động lực 

lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia chữa cháy khi có các tình huống xảy ra. 

4. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCCR các cấp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- BCĐ CTMT phát triển LN bền vững  

tỉnh (b/cáo);  
- Sở NN&PTNT (b/cáo); 

- TT Huyện uỷ (b/cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm (Phối hợp chỉ đạo); 

- Thành viên BCĐ huyện;                                                                                 

- 16 xã, thị trấn (T/hiện);                                                          

- Các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, 

 Huyện đội, Bệnh viện huyện, Đài PTTH huyện 

(T/hiện); 

- Chủ rừng: BQL Sông Chàng, Trại giam Thanh 

Lâm, VQG Bến En, Trường bắn 923, BQL Như 

Thanh (T/hiện);                 

- Lưu: VT.    

KT. TRƯỞNG BCĐ  

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đức Đồng 
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