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- Nghiên cứu xây dựng ñề án từ nay ñến 2015 ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh,
Bộ Công an trang bị mới các phương tiện chữa cháy, các phương tiện nghiên cứu
khoa học cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, ñưa việc quản lý công tác PCCC
ngày càng chính quy và từng bước hiện ñại.
- Công an tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính,
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và các ñịa phương có liên quan hoàn thành
việc xây dựng 02 ñội chữa cháy tại Hương Sơ, Khu Công nghiệp Phú Bài ñảm bảo
phạm vi hoạt ñộng của các ñội chữa cháy trên ñịa bàn tỉnh. ðồng thời, tiếp tục chỉ
ñạo thực hiện ñề án xây dựng thêm ñội chữa cháy tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng
Cô từ nay ñến năm 2015.
- ðẩy mạnh công tác tham mưu, xây dựng, phê duyệt và thực tập phương án
chữa cháy, phương án xử lý cháy nổ lớn, tăng cường huấn luyện nghiệp vụ cho lực
lượng PCCC chuyên nghiệp, ñảm bảo lực lượng này ñủ sức ngăn chặn không ñể xảy ra
cháy lớn, cháy lan. Mặt khác, ra sức xây dựng huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng
chữa cháy quần chúng, thực hiện tốt công tác PCCC tại chỗ, ñưa lực lượng PCCC tỉnh
nhà ñủ về số lượng, mạnh về chất lượng, ñảm bảo tốt công tác PCCC trong tình hình
mới.
9. Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp
với Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố Huế có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, ñạt kết quả nội
dung Chỉ thị này; ñịnh kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Công
an tỉnh ñể tổng hợp)./.
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