
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTN 

TỈNH BẮC KẠN 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 
Số:        /CCKL-QLBVR 

V/v tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng cháy, chữa cháy rừng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày      tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy nhiều vụ cháy trên đất lâm 

nghiệp tại các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới, thành phố Bắc 

Kạn các đám cháy đã được lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, nhân 

dân tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời, hiệu quả không để cháy lan vào rừng. 

Trước diễn biến thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để 

tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm yêu 

cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện và tham mưu UBND các huyện, thành 

phố, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Văn bản 

số 437/UBND-NNTNMT ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ 

đạo, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (Gửi kèm). 

2. Yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, Ban quản lý rừng đặc dụng 

đảm bảo trực 100% quân số, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị PCCCR, để chủ 

động tham mưu, triển khai thực hiện các phương án chữa cháy khi có cháy rừng. 

Người đứng đầu đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chi cục trưởng nếu 

không đảm bảo lực lượng ứng trực, cũng như thực hiện không hiệu quả công tác 

tham mưu, tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng; Khi có cháy rừng xảy ra trên địa 

bàn các đơn vị thông tin ngay đến số điện thoại trực PCCCR của Chi cục Kiểm 

lâm 0209.3870559. 

3. Tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, 

chữa cháy rừng, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt, xử lý 

thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về 

phòng cháy rừng (Có phụ lục hướng dẫn xử lý thực bì trồng rừng kèm theo). 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                               
Gửi bản điện tử 

- Như trên (Th/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- UBND các xã, phường, thị trấn (p/h); 

- Hạt Kiểm lâm VQG Ba Bể; 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thắng 

 



 

 

  

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ THỰC BÌ TRỒNG RỪNG 

(Kèm theo Văn bản số ……../CCKL-QLBVR ngày 30/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm 

 

1. Quy trình trước khi đốt thực bì: 

- Trước khi đốt thực bì ít nhất 5 ngày, chủ rừng phải thông báo thời gian đốt, 

địa điểm đốt với Tổ trưởng, Trưởng thôn hoặc với cơ quan Kiểm lâm gần nhất, để 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời bố trí lực lượng canh phòng, triển 

khai lực lượng hỗ trợ khi xảy ra cháy. 

- Khuyến cáo: trong thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy 

rừng ở cấp nguy hiểm trở lên phải dừng việc đốt nương rẫy, đốt xử lý thực bì. 

2. Quy trình đốt thực bì: 

 - Thời điểm đốt: Đốt lúc gió nhẹ, vào buổi sáng hoặc buổi chiều tối. Mùa hè 

đốt vào thời điểm từ 5 - 8 giờ và từ 16 - 18 giờ trong ngày; mùa đông đốt từ 6 - 9 

giờ và từ 15 - 17 giờ trong ngày. 

- Kỹ thuật đốt: đốt lần lượt từng dải thực bì, thứ tự từ trên đỉnh đồi xuống 

chân đồi; nơi đất bằng thì đốt lần lượt từ dải vật liệu cuối chiều gió cho đến dải vật 

liệu cuối cùng. Phát dọn toàn bộ thực bì, phơi khô và vun thành giải rộng 2-3m, 

giải nọ cách giải kia 5-6m; giải sát bìa rừng phải cách xa rừng từ 15-20m tùy vào 

độ dốc, đốt lúc gió nhẹ; đốt lần lượt từng giải, thứ tự từ trên sườn đồi xuống chân 

đồi. Khi đốt thực bì phải có người canh gác, trước khi đốt phải báo với Tổ trưởng, 

Truởng thôn hoặc cơ quan Kiểm lâm gần nhất. Đốt xong, kiểm tra toàn bộ cho tới 

khi lửa tắt hoàn toàn mới ra về;  
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