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Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng 

các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa 

XIV và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng cháy, chữa cháy số 

27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy, chữa cháy số 40/2013/QH13; 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 và các văn bản chỉ đạo các cấp về phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ: Đề nghị các đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng, chủ 

động tiến hành rà soát, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất, kiến nghị 

tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục 

pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Các đơn vị trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thấy rõ trách nhiệm của mình, tự giác tình nguyện tham gia công 

tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  
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- Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, 

trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy theo quy định.  

- Ngoài những nhiệm vụ chung, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục 

Kiểm lâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

+ Thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan về phòng cháy, chữa cháy 

tại Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng Kiểm lâm. 

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai phương án phòng 

cháy, chữa cháy rừng năm 2020 đã được Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy 

rừng tỉnh phê duyệt. Đôn đốc các chủ rừng và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 

tốt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, 

phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động xử lý các tình huống cháy 

rừng xảy ra, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để 

xảy ra cháy lớn. 

Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo 

cháy sớm của Cục Kiểm lâm (địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn/) và bản 

tin của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh để kiểm tra, phát hiện sớm điểm 

cháy rừng. Bảo đảm lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những ngày cao 

điểm nắng nóng. 

+ Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội... trong 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên tiến hành 

kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; phát hiện kịp thời các thiếu sót, 

vi phạm an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm các quy định, nội quy về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy 

http://kiemlam.org.vn/
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rừng đối với các khu rừng, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của chủ rừng, người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình sống trong rừng và ven rừng. 

+ Định kỳ hằng năm (trước ngày 20 tháng 8) báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

 (Gửi kèm theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/6/2020). 

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Quyết định số     

630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Ban Biên tập TTTĐT của Sở;  

- Lưu: VT-VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Miền 
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