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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả
công tác phòng cháy và chữa cháy

Năm 2007 các cấp, các ngành và các đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều cố
gắng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên
một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn xem nhẹ công tác quản lý, thiếu quan
tâm chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở cơ sở, nên chưa tạo được sự
chuyển biến mạnh mẽ phong trào PCCC trong nhân dân - cán bộ.
Năm 2008, theo dự báo thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, nắng nóng gay
gắt và mùa hè sẽ đến sớm hơn so với mọi năm; nguy cơ xảy ra cháy rất cao, đặc
biệt là cháy rừng.
Để chủ động làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy góp phần bảo vệ tốt
tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban nhân dân
huyện yêu cầu: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân
dân thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị phải trực tiếp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy và
chữa cháy trong phạm vi phụ trách của mình. Thường xuyên phổ biến, tuyên
truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghiêm túc Luật PCCC và các văn bản
của Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật PCCC; chỉ đạo tăng cường công tác
tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác
PCCC nhằm uốn nắn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công
tác PCCC. Cần chủ động tổ chức cho nhân dân - cán bộ học tập và ký cam kết
đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy - nổ trên mọi địa bàn cũng như cơ quan,
nhà ở, khu dân cư.
2. Công an, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý các công trình, dự án, các
chợ nông thôn, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện pháp
luật về công tác PCCC. Đặc biệt chú ý việc phòng ngừa cháy rừng, có kế hoạch,
biện pháp cảnh báo sớm các khu rừng có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn cho nhân

