CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 31-3-2007
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 26 tháng 01năm 2007

197

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
____
Hàng năm vào mùa hanh khô và dịp tết Nguyên ðán thường xảy ra nhiều vụ
cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. ðây là thời ñiểm mọi hoạt ñộng sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ tăng lên, do ñó nguy cơ cháy và cháy lớn gây thiệt hại nghiêm
trọng cũng tăng cao. ðể thực hiện chỉ ñạo của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực
hiện luật phòng cháy và chữa cháy, triển khai các biện pháp cụ thể về phòng chống
cháy, nổ. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Các cơ quan thông tin ñại chúng tăng cường hoạt ñộng tuyên truyền, khuyến
cáo về nguy cơ cháy và biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong sinh hoạt, an
toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng ñiện, xăng, dầu, gas, hoá chất tại các cơ sở
có nguy hiểm cháy nổ, khu ñông dân cư, chợ trung tâm thương mại. Thông qua các
hoạt ñộng tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của người ñứng ñầu cơ quan, tổ
chức, hộ gia ñình và cá nhân trong việc thực hiện các quy ñịnh của Pháp luật về
phòng cháy chữa cháy.
2. Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã tổ chức ñoàn kiểm tra công tác PCCC,
ở các chợ trung tâm thương mại, khu tập trung ñông dân cư, một số cơ sở có nguy
cơ cháy nổ cao. Nội dung kiểm tra cần tập trung vào các ñiều kiện ñảm bảo an toàn
PCCC, phương án, phương tiện, lực lượng PCCC tại chổ, nguồn nước, giao thông,
công tác phối hợp, huy ñộng lực lượng khi có cháy nổ xảy ra.
3. Các sở, ban, ngành, các khu công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng
kế hoạch phòng cháy chữa cháy chủ ñộng kiểm tra hoạt ñộng PCCC theo quy ñịnh
của pháp luật PCCC. Tổ chức bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra, canh gác, bảo vệ
nhất là ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, ban ñêm. Tổ chức kiểm tra phương tiện
chữa cháy tại chỗ, ký cam kết ñảm bảo an toàn PCCC.
4. Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của Tỉnh tổ chức kiểm tra công tác
phòng chống cháy rừng tại các ñịa phương có rừng. Kịp thời xây dựng, củng cố Ban
chỉ huy phòng chống cháy rừng ở những ñịa phương hoạt ñộng chưa có hiệu quả.
Thường xuyên cảnh báo kịp thời các khu rừng có nguy cơ cháy cao, tổ chức kiểm
tra, hướng dẫn các biện pháp ñảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng, có phương
án huy ñộng tổng hợp các lực lượng và phương tiện ñể sẳn sàng tham gia chữa cháy
rừng từ khi mới xảy ra.

