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Số: 3881 /UBND-NNTN
V/v tiếp tục tăng cường công
tác phòng cháy, chữa cháy
rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình thời tiết nắng nóng diễn biến phức
tạp, khó lường nên trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ cháy rừng tại các huyện:
Ba Tơ, Bình Sơn, Đức Phổ, Sơn Hà, Lý Sơn, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tây Trà và
thành phố Quảng Ngãi; trong đó nhiều vụ việc đến nay vẫn chưa đánh giá,
thống kê hết mức độ thiệt hại cũng như chưa xác định cụ thể nguyên nhân và
đối tượng gây cháy rừng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số
6012/VPCP-NN ngày 08/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng
cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (bản chụp kèm theo), Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thủ trưởng các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài
nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan,
đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 3659/UBNDNNTN ngày 01/7/2019, số 3392/UBND-NNTN ngày 18/6/2019, số
2122/UBND-NNTN ngày 02/5/2019 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày
03/4/2019 về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng,
phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
đồng thời, phải chịu xử lý trách nhiệm quản lý nếu tiếp tục để xảy ra cháy
rừng trong thời gian đến.
2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng gây cháy rừng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương
đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra trong thời gian qua;
tham mưu UBND tỉnh báo cáo và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có giải pháp khôi phục lại diện tích rừng bị cháy.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- BQL rừng phòng hộ tỉnh;
- Đài Khí tượng - Thủy văn Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong277).
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