Ông Nguyn ình Nam - Phó Ht Trng Ht Kim Lâm Liên Chiu cho bit: "Bám sát c im a hình
rng ti a phng, phng án PCCC rng 2019 ti Liên Chiu c xây dng c th v con ngi, phng tin,
dng c, phân vùng trng im nguy c xy ra cháy rng cao tun tra kim soát, nm a bàn và có
bin pháp x lý hiu qu khi có tình hung".

Kim lâm a bàn và lc lng phn ng nhanh trin khai l trình trc gi tun tra
Nhân t con ngi c coi trng, nm 2019, Ht Kim lâm qun tham mu UBND qun thc hin cng c li
Ban ch o chng trình mc tiêu phát trin lâm nghip bn vng cp qun, phng; xây dng lc lng bo
v rng chuyên trách cp phng vi 4 ngi hp ng theo nh xut h tr quy nh ti Thông t s
12/1998/BLTB&XH, c b trí ti 3 phng có rng trng im gm: Hòa Hip Bc, Hòa Khánh Bc, Hòa
Khánh Nam. Lc lng phn ng nhanh cha cháy rng có 14 ngi b trí ti Ht Kim lâm qun; xây
dng 6 T qun chúng bo v rng ti 3 phng, Hòa Hip Bc (4 t), Hòa Khánh Bc (1 t), Hòa Khánh
Nam (1 t), thành viên là các ch rng h gia ình, cá nhân vi tng s trên 120 ngi. ng thi, ti mi
phng có rng thành lp 1 i xung kích bo v rng & phòng cháy cha cháy rng vi khong 10 - 15
thành viên là cán b công chc phng, trong ó thng trc là lc lng dân quân t v. Ngoài ra, Ht
Kim lâm ch trì phi hp thc hin ký kt hp ng vi các c quan, n v, t chc óng trên a bàn và h
nhân dân v vic sn sàng h tr lc lng, phng tin tham gia cha cháy rng khi có yêu cu. Không
nhng ch ng v con ngi, phng tin, dng c cha cháy rng cng c chun b v c bn, sn sàng khi có
s c cháy xy ra. Hin nay ã trang b c trên 100 ra cán dài, 55 bàn dp la, 14 máy thi gió, 60
xng, cuc, 4 máy nh v và máy bm chuyên dng; 5 b cha nc t ti nhng v trí thit yu và 1 h p.
Ch ng v lc lng, sn sàng v phng tin dng c, công tác tuyên truyn phòng cháy cng c chú
trng thng xuyên, c bit là trong mùa khô hanh. ng thi, Ht Kim lâm Liên Chiu phi hp vi
UBND các phng có rng t chc cho các h ch rng ký cam kt thc hin tt công tác PCCCR
trong lâm phn c giao qun lý. n nay ã thc hin ký kt vi 100% các h có rng. Ông Hunh
Chung - h dân trng rng ti Hòa Hip Bc nói: "Là mt h trng rng, mà trc ht tôi là mt h dân, ã
là ngi dân thì phi có trách nhim bo v rng, vi h trng rng thì trách nhim càng cao, không

nhng trong vic phòng, mà c khi xy ra cháy thì phi tiên phong tham gia cha cháy cu rng.
c bit phi cnh giác, vì tôi ngh phòng mi là quan trng, ch khi ã xy ra cháy ri thì rt khó
khn…

Thc tp phng án PCCC rng
i ôi vi y mnh công tác tuyên truyn, thc hiên ký cam kt, công tác tun tra kim soát lâm phn
c chú trng. Lc lng kim lâm qun thng xuyên t chc kim tra toàn b h thng h, p, b cha nc, s
vn hành ca h thng, kim tra phng tin, dng c. Xac inh mc ô nguy hiêm cua tng khu vc,
Kiêm lâm Liên Chiêu phân công lc lng tuân tra, kiêm soat nm tình hình 24/24 ê kip thi
phat hiên nhng s cô chay. C th i phn ng nhanh 14 thành viên ã chia thành 3 tô: 1 tô tai
inh eo Hai Vân, 1 tô tai khu vc Suôi Lng, 1 tô tai Vn phong Hat. Cùng vi lc lng kim lâm,
3 t phan ng nhanh luân phiên kiêm tra tinh hinh rng theo khu vc ã c phân công, nhât la
vao nhng ngay nng gt d bao chay rng t câp IV, cp V. Ông Bùi To - i trng i phn ng nhanh
nói: "Trong quá trình tun tra kim soát ti nhng khu vc trng im, kp thi phát hin và dp tt
nhng v phát la không cháy lan. ng thi nhc nh thng xuyên nhng h dân buôn bán ti nh èo,
khu vc Sui Lng và du khách tham quan du lch lu ý trong vic s dng vt phát la nh hút thuc,
bt la... h nâng cao s phòng". Nh làm tt công tác tuyên truyn, tun tra kim soát, trong nm
2018, Liên Chiu không xy ra v cháy rng nào, 5 tháng u nm 2019, cha có v cháy rng
nào, ch xy ra 1 v phát la nh ti èo Hi Vân và c lc lng phn ng nhanh dp tt kp thi.
hn ch thp nht nhng v cháy cng nh nhng thit hi do cháy gây ra, ngày 21/5, UBND Qun
Liên Chiu ban hành K hoch s 71/KH-UBND v trin khai công tác phòng cháy cha cháy
rng trên a bàn qun Liên Chiu 2019; phân công trách nhim c th cho các ngành: Công an
qun, Ht Kim lâm, UBND các phng và các n v có liên quan tp trung công tác phòng cháy
cha cháy, t chc lc lng ng trc 24/24, thng xuyên theo dõi thông tin thi tit, t chc d báo, cnh
báo cháy rng nht là trong nhng t nng nóng, nguy c xy ra cháy rng cao, chun b y v nhân,
vt lc sn sàng ng phó khi có cháy rng xy ra.

ông Phng.

