
1 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:         /MTTQ-BTT 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nghệ An, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
                                                           các huyện, thành phố, thị xã 

 

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy rừng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Luật Lâm 

nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; 

Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngàỵ 

27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về PCCCR; Công điện số 

3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 01/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng 

cường các biện pháp cấp bách PCCCR và các Văn bản chỉ đạo của Tính ủy, 

UBND tỉnh về công tác Lâm nghiệp và PCCCR.  

2. Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh báo 

nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nhất là tại khu rừng trông, 

khu rung đặc dụng…. Đồng thời, lồng ghép công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở. 

3. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, 

thị ủy phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 

về phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương; nhất là tập trung tuyên truyền, 

hướng dẫn Nhân dân các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy 

trong khi vào rừng. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện thông 
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tin, tuyên truyền, phổ biến rộng  rãi đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Nhận được Công văn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện./. 

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
Nơi nhận:     
- Như kính gửi; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- BTT MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các ban, Vp MTTQ tỉnh; 
- Lưu: VT, Ban TC-TG. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 

Trương Thiết Hùng 
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