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THÔNG BÁO 

Cấp dự báo cháy rừng 

(Từ ngày 11/4/2021 đến ngày 20/4/2021) 
 

 Trong thời gian vừa qua, Chi cục Kiểm lâm triển khai phần mềm dự báo cháy 

rừng tự động hàng ngày tại trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm. Tuy nhiên, 

hiện nay trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm bị hỏng nên phần mềm không 

hoạt động được. 

 Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm 

thông tin cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong từ ngày 11/4/2021 đến ngày 

20/4/2021 như sau: 

1. Khu vực các địa bàn: Kon Plông, Đông Tu Mơ Rông và Đông Bắc Đăk 

Glei. 

Cấp IV - Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, dễ xảy có nguy cơ 

xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Khu vực các địa bàn: Sa Thầy, Đăk Hà, IaH'Drai, Kon Rẫy, Đăk Tô, 

Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum, Nam Đăk Glei và Tây Tu Mơ Rông. 

Cấp V - Cấp cực kỳ nguy hiểm: Thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng 

cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng 

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN PCCCR 

 1. Triển khai các biện pháp phòng cháy 

 Các địa phương, đơn vị chủ rừng, các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp 

trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp thực hiện phòng cháy chữa cháy 

rừng như sau: 

- Tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo 

24/24h trong ngày, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng, cấm các 

hoạt động đốt dọn nương rẫy, đốt xử lý thực bì, đốt giảm vật liệu cháy trong rừng.  

- Thông tin cảnh báo liên tục, kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn, bố 

trí trực PCCCR, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện để ứng cứu kịp 

thời khi có cháy rừng xảy ra.  

- Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng 

khoán bảo vệ rừng, đặc biệt chú ý các khu vực rừng trồng.  

- Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay đám 

cháy, không để cháy lan trên diện rộng; nếu đám cháy vượt quá tầm kiểm soát phải báo 

cáo ngay về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để được hỗ trợ kịp thời. Sau mỗi vụ cháy, tiến hành 

điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định.  

2. Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, theo chức năng nhiệm vụ: 

Thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng đến các xã, thị trấn, các đơn vị chủ 

rừng, các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp trên địa bàn; đồng thời thông báo 

rộng rãi cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện truyền thông tại địa phương; 



chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện 

phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa bàn phụ trách; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ 

rừng thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường trực PCCCR; 

tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm cháy rừng. 

Hàng ngày, cập nhật, xác minh các điểm cháy trên địa bàn quản lý nhằm chủ 

động, kịp thời trong công tác chữa cháy rừng. 

3. Chế độ thông tin báo cáo 

Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp chữa 

cháy rừng kịp thời, hiệu quả. 

Tổ công tác liên ngành cấp huyện (Hạt Kiểm lâm cấp huyện); các đơn vị chủ 

rừng thông tin, báo cáo kịp thời về thời gian, địa điểm, loại rừng, diện tích và mức 

độ thiệt hại về Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng tỉnh Kon Tum theo số điện thoại: 0260.3863887; và thực hiện báo cáo các vụ 

cháy rừng theo quy định./. 

Nơi nhận:          
- Trưởng Ban chỉ đạo (b/c);                               

- Cơ quan TT BCĐ (b/c);  

- BCĐ các huyện, TP (biết, chỉ đạo); 

- Tổ công tác liên ngành QLBVR  

  các huyện, thành phố (t/h);                                                       

- Các đơn vị trực thuộc CCKL (t/h); 

- Các đơn vị chủ rừng (t/h); 

- Các đơn vị trồng cao su trên đất lâm     

  nghiệp (t/h); 

- Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);                                                                       

- Báo Kon Tum (đăng tin);  

- Lưu: VT, QLBVR&BTTN.                                       

CHI CỤC TRƯỞNG 
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