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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy,
chữa cháy rừng mùa khô 2007
Rừng là tài nguyên của quốc gia, là một bộ phận quan trọng của môi
trường. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mỗi người dân, của mỗi cấp, mỗi
ngành và của toàn xã hội.
Trong những năm qua, tài nguyên rừng trên địa bàn huyện đã được quản lý và
sử dụng có hiệu quả. Rừng đã mang lại lợi ích to lớn trong việc bảo vệ môi trường,
phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện đảo. Để thi hành nghiêm
Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm
2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, tiếp tục quản lý và sử
dụng hiệu quả vốn rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Ủy ban
nhân dân huyện Côn Đảo chỉ thị:
1. Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Côn Đảo có trách nhiệm tham
mưu cho Ủy ban nhân dân huyện củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, tham
mưu thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng cấp khu dân cư. Chỉ đạo, hướng
dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng
(PCCCR) mùa khô 2006 - 2007 của các chủ rừng, các cơ quan, đơn vị, công trình
đang thi công gần rừng, ven rừng. Tiến hành ký cam kết bảo vệ rừng đối với các khu
dân cư trên địa bàn huyện.
2. Các chủ rừng (Vườn Quốc gia Côn Đảo và Phòng Kinh tế) phải khẩn trương
triển khai, thực hiện ngay các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006
– 2007 theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí lực lượng tuần
tra, kiểm tra, trực canh lửa trên toàn bộ diện tích rừng được giao quản lý.
3. Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo theo chức năng, nhiệm vụ quyền
hạn của mình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của
mọi tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng suốt mùa khô 2006 –
2007, kiểm tra chặt chẽ người ra, vào rừng, không cho phép các đối tượng không có
phận sự vào những khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Phối hợp cùng với
Công an huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy chữa
cháy rừng cho cộng đồng dân cư.

