UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 275 /SKHCN-VP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 27 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường biện pháp bảo vệ và
phòng cháy chữa cháy rừng

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1673/UBND-KT ngày 15/4//2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và
phòng cháy chữa cháy rừng. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các
phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số
905/CĐTTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện
pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chương trình hành động số 75CTHĐ/TU ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số
13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công văn số
125/UBND-KT ngày 11/01/2022 về việc thực hiện Kế hoạch 8203/KH-BNNTCLN ngày 06/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản
khác có liên quan.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tạo sự chuyển biến
về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; thấy rõ được vai trò đặc biệt
quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường
sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; tham gia chữa
cháy khi có sự cố xảy ra.
Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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