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- Các cơ quan, ban ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, đã vào cao điểm mùa khô các nguy cơ về cháy, nổ tiềm ẩn mức
độ cao. Đe chủ động phòng ngừa cháy, no, đồng thời khắc phục những hạn chế,
thiếu sót, bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), UBND thành phố
yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phổ, Chủ tịch ƯBND các xã,
phường, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Triển khai ngay việc tự kiểm tra công tác PCCC tại chỗ, kịp thời phát
hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC, nhằm loại bỏ nguyên nhân,
điều kiện phát sinh cháy nổ. Đối với các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao,
có thể liên hệ với các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm cháy, nổ.
2. Đài Truyền thanh - Truyền hình, phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm
Văn hóa - Thể thao, UBND các xã, phường: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến kiến thức pháp luật về PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và toàn dân trong thực hiện các quy định về
PCCC. Tập trung cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân phát sinh cháy, nổ, tai nạn
do cháy, nố gây ra; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy tại chỗ.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình chủ động phối hợp với Công an thành
phố xây dựng chuyên mục để tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp
luật về PCCC phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.
3. Các cơ quan doanh nghiệp, ƯBND các xã, phường duy trì thường
xuyên các Tố, Đội PCCC cợ sở, tập trung chỉ đạo kiểm tra toàn diện công tác
PCCC tại các khu vực có ngtiy cơ cháy, nổ cao như: Chợ trung tâm, các chợ xã,
phường, đồi rừng, các cơ sẻrsản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nố cao, các cơ
sở sử dụng vật liệu nổ' công ọghiệp, cơ sở kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng,
các xưởng chế biến gỗ..., ủv •"
4. Công an thành phố:
- Chủ động phối họp với Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra công tác PCCC. Tăng cường kiểm tra
đột xuất đối với các cơ sở có nguy cơ cháy lớn, như: Trung tâm thương mại, các
cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, các cơ sở sử dụng vật liệu nổ
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công nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng, dâu, khí hóa lỏng, các xưởng chê biên
go
Yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an
toàn PCCC, đặc biệt là chống cháy lan, cháy lớn, việc trang bị phương tiện và
duy trì công tác ứng trực, khả năng xử lý, chữa cháy, cứu nạn của lực lượng tại
chỗ. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với các
hành vi gây mất an toàn về PCCC có nguy cơ gây hậu qủa nghiêm trọng khi xảy
ra cháy, nổ hoặc đã kiến nghị nhiều lần nhưng không khắc phục thì tạm đình chỉ
theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo công khai trên
các phương tiện thông tin đại chúng, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn
chế, thiếu sót, phát hiện trong quá trình kiểm tra.
- Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các
giải pháp về PCCC trên địa bàn.
- Chủ động đề xuất Công an tỉnh trang bị các phương tiện PCCC phù hợp
điều kiện thực tế để có thể xử lý ban đầu các vụ cháy xảy ra, ngăn chặn lây lan,
cháy lớn.
5. Hạt Kiểm lâm thành phố chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ
đạo các chủ rừng, các đơn vị chức năng liên quan làm tốt công tác tuyên truyền
về phòng, chống cháy rừng; phổ biến, hướng dẫn các quy định, biện pháp đảm
bảo an toàn PCCC khi đốt nương rẫy. Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra
canh gác rừng nhằm phát hiện sớm và xử lý, dập tắt kịp thời các điếm cháy
rừng. Hướng dẫn người dân, các chủ rừng tổ chức diễn tập phương án PCCC
rừng theo hướng sử dụng công cụ thô sơ, huy động lực lượng tại chỗ là chính.
6. UBND các xã, phường: Chủ động tự kiểm tra, phổi hợp với lực lượng
Công an địa phương tổ chức kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn, phát hiện và
khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót về PCCC, loại bỏ triệt đế các nguyên
nhân, điều kiện phát sinh gây cháy, nổ, tai nạn thương tích... Tiếp tục tăng
cường chỉ đạo, củng cố, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng
PCCC cơ sở và các đội dân phòng.
UBND thành phố báo các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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