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HƯỚNG DẪN 

Các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

Thực hiện nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên giao tại khoản 

3, Điều 4, Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 ban hành cấp dự 

báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết các Bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau: 

1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P của Nesterop tại Phụ 

lục I kèm theo Hướng dẫn này. 

2. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số H của Phạm Ngọc Hưng 

tại Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn này. 

Trên đây là Hướng dẫn các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm 

lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hỗ trợ (số điện 

thoại: 0215.3824.293 hoặc 0215.3827.379)./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Báo Điện Biên Phủ; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Chi cục: LN, KL; 

- Các BQL rừng ĐD, PH; 

- Các Công ty CP Cao su; 

- Các Công ty Mắc ca; 

- Lưu VT, CCKL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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