
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

Số:   293  /UBND-NC 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  08  tháng  4  năm 2021 

       V/v tăng cường các biện pháp  

 phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô  

 

                           Kính gửi:   

           - Các sở, ngành cấp tỉnh; 

                         - Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; 

                         - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

     Hiện nay, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài; đặc biệt, tình hình cháy 

rừng trên địa bàn tỉnh đang là cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) nên nguy cơ xảy ra 

cháy, cháy rừng rất cao. 

Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong cao 

điểm mùa khô năm 2021, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, cháy rừng 

gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại Công văn số 

1258/UBND-NC, ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công 

tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.  

2. Đối với các địa phương có rừng khẩn trương triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau:   

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ, 

phòng cháy và chữa cháy rừng sâu, rộng trong Nhân dân nhằm nâng cao nhận 

thức về phòng cháy, chữa cháy rừng; khuyến cáo người dân phòng tránh các 

nguyên nhân gây ra cháy rừng do đốt lửa bắt ong, bất cẩn trong sử dụng lửa, hút 

thuốc ném tàn, đốt đồng, phát hoang dọn rẫy, đốt nhang, giấy tiền vàng mã,… 

trong rừng và ven rừng.  

- Phối hợp với các lực lượng ở địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra các 

khu vực rừng có khách du lịch hành hương tập trung và thường xuyên qua lại để 

hướng dẫn người dân không được đi vào tham quan các khu vực có nguy cơ cháy, 

không sử dụng nguồn lửa trong rừng. Phối hợp kiểm tra phương tiện, dụng cụ, 

nguồn nước phục vụ chữa cháy rừng.  

- Kịp thời trao đổi thông tin về tình hình, vụ việc có liên quan đến cháy 

rừng để huy động lực lượng phối hợp chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 

3. Giao Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 
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4. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại Công văn này./.  

                                                     
 Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH  
- Như trên;  

- Cục C07 - BCA; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Phòng NC, TH; 

- Lưu: HCTC; PC07-CAT. 

                                                                     Nguyễn Thanh Bình 
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