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                THÔNG BÁO CẤP CHÁY RỪNG 

(Từ ngày 16  tháng 3  đến ngày 15  tháng 4  năm 2022) 

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia; căn cứ kết 

quả thu thập, tính toán số liệu thời tiết và diễn biến thời tiết trên địa bàn huyện 

Mường Lát đầu tháng 3 năm 2023. BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là BCĐ huyện) 

thông báo “Dự báo cấp cháy rừng” từ ngay 16/3/2023 đến ngày 15/4/2023, như sau: 

Cấp VI (Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô hạn kéo dài, có khả năng xảy ra cháy 

rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh) thuộc các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam 

Chung, Mường Lý, thị trấn Mường Lát và khu vực tuyến sông Mã thuộc xã Trung Lý. 

Cấp III: (Cấp cao: Thời tiết khô hạn kéo dài, có khả năng cháy rừng rừng) 

thuộc các xã Pù Nhi, Nhi Sơn và các khu vực còn lại thuộc xã Trung Lý. 

Để đảm bảo công tác BVR, PCCCR trên địa bàn, Trưởng BCĐ huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức phân công thường trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng, khô hanh. 

2. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa trong và ven rừng, trong những ngày nắng 

nóng phải tăng cường tuyên truyền và vận động nhân dân tuyệt đối không được 

sử dụng lửa trong và ven rừng. Tăng cường quản lý, hướng dẫn nhân dân thực 

hiện việc phát dọn và xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy và trồng rừng theo 

đúng quy định. 

 3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng tại các khu vực trọng điểm, 

hướng dẫn nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, 

sẵn sàng tham gia khi có cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy; Lực 

lượng; Phương tiện; Y tế - Hậu cần tại chỗ); Tập trung tuyên truyền tại các khu 

vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch thực hiện công tác BVR và PCCCR trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- BCĐ tỉnh Thanh Hoá (b/c);                                 
- TTr: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (b/c);                   

- Ủy viên Ban chỉ đạo huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- BQL RPH Mường Lát, KBTTN Pù Hu (t/h); 

- Các Đồn biên phòng (t/h); 

- Lưu: BCĐ. 
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