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     Tuyên Quang, ngày 26 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới 

tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra 

cháy rừng là rất cao. Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm 

lâm thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới và 

đề xuất các biện pháp phòng cháy như sau: 
 

Cấp  

cháy 

Đặc 

trưng 

cháy 

rừng 

 

Huyện/ 

T.phố 
Khu vực xã Biện pháp phòng cháy rừng 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

Cấp 

nguy 

hiểm: 

Thời tiết 

hanh khô 

kéo dài 

có nguy 

cơ xảy ra 

cháy 

rừng lớn, 

tốc độ 

lan tràn 

lửa 

nhanh 

 

Lâm 

Bình 

Xuân Lập, Hồng 

Quang. 

 

 

1. Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo 

cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các xã, 

thị trấn về phòng cháy, chữa cháy 

rừng. 

2. Lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng 

phải kiểm tra nghiêm ngặt các khu 

rừng trọng điểm dễ cháy ở các 

huyện, thành phố, xã, thị trấn. 

3. Lực lượng canh phòng phải 

thường trực tại các vùng rừng trọng 

điểm cháy; phát hiện kịp thời điểm 

cháy, báo động, thông tin kịp thời 

khi có cháy rừng xảy ra để Ban Chỉ 

đạo cùng cấp huy động lực lượng, 

phương tiện dập tắt ngay, không 

được để lửa lan tràn rộng. 

Na Hang 

Thanh Tương, Đà Vị, 

Thị trấn Na Hang, 

Năng Khả. 

Chiêm 

Hoá 

Linh Phú, Tri Phú, 

Yên Lập, Kiên Đài, 

Hùng Mỹ, Trung Hà. 

Hàm Yên 

Yên Lâm, Yên Phú, 

Minh Hương, , Hùng 

Đức. 

Yên Sơn 

Hùng Lợi, Kiến 

Thiết, Trung Minh. 

 



Cấp  

cháy 

Đặc 

trưng 

cháy 

rừng 

 

Huyện/ 

T.phố 
Khu vực xã Biện pháp phòng cháy rừng 

TP 

Tuyên 

Quang 

Tràng Đà, Nông 

Tiến. 

 

Sơn 

Dương 

Tân Trào, Trung 

Yên, Ninh Lai, Tiện 

Kế. 

III 

Cấp cao: 
Thời tiết 

khô hanh 

kéo dài, 

dễ xảy ra 

cháy 

rùng và 

khả năng 

cháy lan 

trên diện 

rộng 

Lâm 

Bình 

Thượng Lâm, Thổ 

Bình, Bình An, Minh 

Quang. 

1. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ 

đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban 

Chỉ đạo cấp xã, chủ rừng, Hạt Kiểm 

lâm tăng cường đôn đốc các chủ 

rừng thực hiện các biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy rừng; ra thông báo 

cấm dùng lửa để xử lý thực bì trồng 

rừng.  

2. Lực lượng trực phòng cháy, chữa 

cháy rừng phải trực tại các vùng 

rừng trọng điểm cháy; đặc biệt chú 

trọng các giờ cao điểm. 

3. Các chủ rừng phải thường xuyên 

kiểm tra công tác trực phòng cháy, 

chữa cháy rừng và các hoạt động có 

thể gây ra cháy rừng trong địa bàn 

được giao quản lý, nhất là đối với 

những vùng rừng trọng điểm dễ 

cháy bao gồm rừng tự nhiên và rừng 

trồng như: Thông, bạch đàn, keo, 

tre, nứa và các loại rừng dễ cháy 

khác. 

4. Hạt Kiểm lâm cấp huyện phối 

hợp với Trung tâm Văn hoá và Phát 

thanh cấp huyện để dự báo và thông 

báo kịp thời trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về cấp cháy và 

tình hình cháy rừng ở địa phương. 

5. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn được quyền huy 

động mọi lực lượng, phương tiện 

tham gia chữa cháy. 

 

Na Hang 

Khau Tinh, Côn Lôn, 

Thượng Giáp, Sơn 

Phú. 

Chiêm 

Hoá 

Tân Mỹ, Phú Bình,  

Nhân Lý, Hà Lang. 

 

Hàm Yên 

Thành Long, Thái 

Sơn, Bằng Cốc,  

Minh Dân, Thị trấn 

Tân Yên.  

Yên Sơn 

Công Đa, Đạo Viện, 

Tân Long, Tân Tiến, 

Xuân Vân, Quý 

Quân, Lực Hành. 

 

TP 

Tuyên 

Quang Thái Long, Mỹ Lâm, 

Lưỡng Vượng. 

 

 

Sơn 

Dương 

Phú Lương, Đông Thọ, 

Hợp Thành, Kháng 

Nhật, Tân Thanh, 

Minh Thanh, Lương 

Thiện. 



Cấp  

cháy 

Đặc 

trưng 

cháy 

rừng 

 

Huyện/ 

T.phố 
Khu vực xã Biện pháp phòng cháy rừng 

II 

Cấp 

trung 

bình: 
Khả năng 

cháy 

rừng ở 

mức 

trung 

bình 

Các 

huyện 

Các xã, thị trấn còn 

lại 

1. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo cấp xã và các chủ rừng 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bố trí 

người canh phòng, lực lượng và 

phương tiện thường trực sẵn sàng 

dập tắt lửa khi mới xảy ra cháy 

rừng. 

2. Hướng dẫn người dân xử lý thực 

bì để trồng rừng phải đảm bảo an 

toàn phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Đề nghị Các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và chủ rừng thực 

hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định tại các mục 

1, 2, 3 chương IV, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và tổ chức thực hiện công tác 

trực phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 8, Thông tư số 25/2019/TT-

BNNPTNT. 
 

Nơi nhận:  

 - Sở NN&PTNT (biết, chỉ đạo); 

 - Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

 - Trang thông tin ĐT Sở; 

 - Các Hạt Kiểm lâm (t/h); 

 - Các chủ rừng là tổ chức (t/h); 

 - Lưu: VT, CCKL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Lý Xuân Bình 
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