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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng cháy,  
chữa cháy rừng trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 3302/UBND-KT, ngày 14 tháng 6 năm 2022 của 

UBND thị xã Đông Hòa, về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy rừng trong thời gian nắng nóng kéo dài. 

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ 

xảy ra cháy rừng.  

Để chủ động phòng, chống nguy cơ cháy rừng. UBND phường thông báo tới 

toàn thể các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân các nội dung sau: 

Nghiêm cấm các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa để vệ sinh rừng và 

trong khu vực trồng cây lâm nghiệp của hộ gia đình; Tất cả vật liệu dễ cháy trong 
khu vực trồng cây lâm nghiệp của hộ gia đình phải được gom dọn ra ngoài hoặc 

làm đường băng cản lửa; các hộ dân sống gần rừng, ven rừng tuyệt đối không được 
đốt rác hoặc các hành vi dùng lửa khác để đề phòng cháy lan ra rừng; 

Nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa và các hoạt động gây hại đến rừng. 

Những đối tượng gây hại đến rừng nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định của 
pháp luật; 

Khi phát hiện có xảy ra cháy rừng thì bà con nhân dân phải báo ngay cho 
Trưởng khu phố và UBND phường để tiến hành dập lửa để tránh trường hợp cháy 

lây lan sang các diện tích rừng khác. 

Nhận được thông báo này đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lưu ý 

thực hiện tốt để khỏi công việc chung./. 

Nơi nhận:                                  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

- CT, các PCT UBND phường;                        KT.CHỦ TỊCH 

- Đài truyền thanh phường;                                            PHÓ CHỦ TỊCH            

- Lưu: VT, NLNN(Toán).                              
 

            

 

          Nguyễn Thanh Pháp 
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