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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ ñạo và thực hiện có hiệu quả
công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2007
Thời gian qua trên ñịa bàn cả nước ñã xảy ra một số vụ cháy lớn, ñặc biệt vụ
cháy gần ñây tại chợ Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh, làm thiệt hại lớn về tài sản, gây bức
xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. ðối với tỉnh ta, năm 2006 tuy chưa xảy ra vụ
cháy lớn nào nhưng công tác phòng chống cháy, nổ bộc lộ nhiều khuyết ñiểm, tồn tại.
Nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của các cấp, các ngành chưa
ñầy ñủ; trong lãnh ñạo, chỉ ñạo ñiều hành thiếu tập trung, thống nhất việc triển khai
thực hiện còn có nhiều lúng túng, bị ñộng. Vì vậy, hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC
còn có nhiều hạn chế, nguy cơ cháy nổ vẫn còn cao. Theo dự báo của Trung tâm khí
tượng thủy văn, năm 2007, thời tiết, khí hậu sẽ rất khắc nghiệt, nắng nóng khô hạn sẽ
kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng Enninô. Dịp Tết Nguyên ñán ðinh Hợi cũng là
thời ñiểm hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn sẽ tăng lên, do ñó nguy cơ xảy
ra cháy, nổ sẽ tăng cao.
Nhằm tích cực phòng ngừa, chủ ñộng triển khai công tác PCCC ñảm bảo kịp
thời, hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt ñối an toàn Tết Nguyên ñán
ðinh Hợi, bầu cử Quốc hội khóa XII và các hoạt ñộng lễ hội, hội nghị lớn trong năm
2007, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức
triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ
tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 13/03/2006 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tăng cường chỉ ñạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa
cháy và Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 10/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
chủ ñộng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong ñó, cần quy ñịnh rõ trách
nhiệm cụ thể của người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị trong việc thực hiện chức năng
quản lý Nhà nước ñối với công tác PCCC.
- Tiến hành tổ chức các ñợt tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục cho
quần chúng nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức ý thức tham gia tích cực công tác
PCCC, thực hiện Luật PCCC, xác ñịnh rõ chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức,
cá nhân trong công tác PCCC ñể kịp thời kiểm ñiểm ñánh giá tình hình, kết quả ñạt
ñược và các mặt còn yếu kém, tồn tại, từ ñó ñề ra biện pháp củng cố chấn chỉnh về tổ
chức lực lượng, các biện pháp PCCC một cách hiệu quả, thiết thực.
2. Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố Huế trực tiếp chỉ ñạo việc ký cam kết bảo ñảm an
toàn PCCC, công tác tổ chức thường trực, bảo vệ tuần tra, canh gác, nhất là vào ban
ñêm và ngoài giờ làm việc. ðồng thời, chủ ñộng tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời
các thiếu sót về an toàn PCCC ở ñịa phương, ngành và cơ sở mình quản lý, trong ñó

