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Số: 01/2008/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 09 tháng 4 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy
trên địa bàn thành phố
Trong thời gian qua, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã quan tâm thực hiện
công tác phòng, chống cháy nổ nên trên địa bàn thành phố không có vụ cháy nổ
lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và sự phát triển ngày
càng nhiều của các cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ nên nguy cơ cháy là rất lớn.
Nguyên nhân gây cháy nổ chủ yếu là do sự bất cẩn của con người; công tác
quản lý, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy (viết tắt: PCCC) có
nơi chưa nghiêm túc, nhất là việc phòng chống cháy nổ ở các cơ sở sản xuất
kinh doanh, các chợ trên địa bàn.
Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác PCCC,
đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật PCCC, Nghị định 35/2003/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật PCCC, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban,
ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, chủ các cơ sở sản
xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Ban Chỉ đạo PCCC thành phố phối hợp với các ngành chức năng giúp
Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công tác PCCC trên địa bàn; tăng cường
kiểm tra công tác PCCC ở các cơ quan, đơn vị, nhất là các địa bàn trọng điểm.
Có biện pháp và quy định trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để
xảy ra cháy, nổ. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có kế
hoạch cụ thể chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCCC.
2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân
dân nâng cao nhận thức về công tác PCCC. Ủy ban nhân dân các xã, phường

