Vi phng châm "Phòng là chính, cu cha phi kp thi", trong nhng ngày qua, thi tit nng nóng
kéo dài, Ht kim lâm Hng Lnh ã và ang tích cc phi hp vi Ban qun lý rng phòng h, Các c quan
Quân s, Công an, i CSPCCC và cu nn cu h, các ban ngành oàn th, các a phng có rng trin
khai nhiu bin pháp phòng, chng cháy rng nhm bo v các din tích rng mt cách hiu qu nht.

Cán b Ht kim lâm th xã và Ban Qun lí rng phòng h kim tra thc a các vùng có nguy c xy ra cháy cao
Th xã Hng Lnh có 1.806 ha rng và t lâm nghip, ch yu là rng thông thun loài vi cây trng chính là
thông nha nên rt d cháy. thc hin tt công tác phòng, chng cháy rng, các cp chính quyn và c quan
chc nng th xã Hng Lnh ã vào cuc sm, thc hin nhim v vi quyt tâm và tinh thn trách nhim cao. Theo
ó, công tác lãnh o, ch o ca UBND th xã Hng Lnh i vi các phng, xã, ch rng và các c quan chc nng c
thc hin thng xuyên, thông sut, kp thi và hiu qu.
Cùng vi vic kin toàn, nâng cao nng lc hot ng ca Ban ch o phòng chng cháy rng, UBND th xã Hng
Lnh ã ch o tng cng mi quan h phi hp gia các cp, ngành, xác nh c các vùng trng im v cháy, nâng
cao hiu qu áp dng ca phng châm "4 ti ch" khi xy ra s c... Ch trc gác la rng c m bo thng xuyên
không c l là, ch quan, thông tin liên lc, ch huy iu ng lc lng ca Ban ch o th xã n c s nhanh chóng, kp
thi. ng thi chú trng công tác tuyên truyn vn ng bng nhiu hình thc ngi dân nâng cao ý thc chp hành
lut bo v phát trin rng, chung tay vì s phát trin rng bn vng.
Vi din tích rng ln nht trong các phng, xã, phng u Liêu ã ch ng tu sa và làm mi 8 km ng bng cn la; 15
km ng i cha cháy, phát dn 30 ha thc bì, óng 20 bin báo cm la ven rng, trang b mt s dng c cha cháy
nh: giao phát, máy thi gió, bàn dp la... nhm ng phó, dp la kp thi nu có trng hp cháy rng xy ra. Ông
Thái Lng – Phó Ch tch UBND phng u Liêu cho bit: " Trong công tác PCCR phng u Liêu ly phòng là
chính. Vic tng cng công tác tuyên truyn, nâng cao nhn thc, tinh thn trách nhim cho oàn viên, hi

viên và nhân dân trong công tác bo v rng và phòng chng cháy rng trên h thng truyn thanh ca phng
là vic làm thng xuyên ca phng u Liêu. ây là mt trong nhng cách làm thit thc, hiu qu trong vic nâng
cao ý thc bo v và gi màu xanh cho hn 1.000 ha rng trên a bàn thi gian qua .

Tham gia làm ng bng cn la
Ti Ban qun lý rng Cng Khánh, nhim v ca nhng ngi canh gác và bo v rng phi t lên hàng u. Vi nhim v
c giao là bo v hn 2.000 ha rng ca Th xã Hng Lnh và huyn Nghi Xuân, ông Trn Quc Sn – Trm trng
cùng vi anh em trong Trm ã phân công nhau trc 24/24 gi làm nhim v trc cháy và thông báo kp thi
khi có cháy rng xy ra trong mùa khô cho lc lng chc nng. Vi a bàn him tr, công vic gian nan, vt v
nhng ông vn không nn chí, tt c vì màu xanh ca rng. Vic canh gác chòi canh, ca rng, i kim tra trong
các khu rng khai thác nha thông, phát ng bng cn la là nhim v quan trng và t lên hàng u ca i ng bo v
rng ây.
Trao i vi chúng tôi, Ông: oàn Ngc Li - Ht phó Ht Kim lâm th xã Hng Lnh, cho bit: "Trc mùa nng
nóng nm nay, Ht kim lâm, Ban qun lý rng phòng h và các a phng, n v ã phi hp t chc ký cam kt bo v,
PCCCR cho gn 8.200 lt hc sinh 12 trng hc và trên 2.700 h dân 19 t dân ph. Ngoài ra, BC cp th
xã cng ã tin hành các hot ng tuyên truyn các m á và 6 ngôi chùa ven rng; m 2 lp tp hun vi hn 200
ngi tham gia; t chc cho 3.500 VTN lao ng phát dn 15 ha thc bì, a các vt liu d cháy ra khi rng, tu b
1,5 km ng bng cn la và thc hin các hot ng tuyên truyn khác trong thanh, thiu niên, hc sinh, sinh
viên...thông qua ó nhm nâng cao ý thc trách nhim ca toàn dân trong công tác bo v và phòng chng
cháy rng"
sn sàng ng phó trong mi tình hung, Ban ch o PCCCR Th xã Hng Lnh ã tin hành tu b hn 30 km ng
bng cn la các loi; làm mi và sa cha trên 20,4 km ng i cha cháy, 8 bin tng, 50 bin báo cm la, 150
câu khu hiu trên vách á, 3 chòi canh, 4 bng d báo cp cháy rng, x lý 135 ha thc bì. Các phng án t
chc, ch huy, iu ng lc lng và phng tin u c xây dng khoa hc, sát thc tin, c b cu và soát xét thng xuyên.
Các vt dng, phng tin h tr nh ca xng, máy thi gió, máy ct thc bì, loa phát, bo h và các dng c hu cn
khác u c mua sm, bo dng y , sn sàng phc v khi tình hung xu xy ra. Ch tun tra, canh gác, trc
PCCC, trc ch huy luôn c duy trì nghiêm túc theo quy nh hin hành, nht là vào nhng ngày nng nóng.
Lc lng kim lâm còn t chc din tp, theo phng châm "4 ti ch", xây dng các tình hung gi nh ng phó khi

có cháy rng xy ra.
Hin nay, nng nóng vn ang tip tc kéo dài, nguy c xy ra cháy rng trên a bàn rt ln. Chính vì vy, bên
cnh s vào cuc tích cc ca c quan chc nng, cp y chính quyn a phng, mi ngi dân trên a bàn th xã Hng
lnh cn tip tc nâng cao ý thc, trách nhim trong công tác bo v, phòng chng cháy rng./.

Thu Hng – Cm Hà

