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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

––––––– 
 

 

  Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện 

nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của 

cán bộ và nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 

cháy (PCCC) và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) ngày càng rõ nét 

hơn. Tuy nhiên, nguy cơ cháy, nổ vẫn còn tiềm ẩn, có thể xảy ra gây thiệt hại và 

ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của 

nhân dân. 

Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 trên địa bàn huyện xảy ra 

02 vụ cháy nhà, thiệt hại về tài sản khoảng 220 triệu đồng. Để có bước chủ động 

phòng ngừa, hạn chế cháy và thiệt hại do cháy, nổ có thể xảy ra trong thời gian 

tới, Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về 

PCCC&CNCH đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy 

ra cháy, nổ; chú trọng việc củng cố lực lượng và trang bị phương tiện chữa cháy, 

CNCH tại chỗ; xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, CNCH 

để xử lý kịp thời các tình huống cháy, sự cố ngay từ khi mới xảy ra. 

- Thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: "Lực lượng tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ"; tập trung chỉ đạo, kiểm 

tra, tự kiểm tra việc thực hiện quy định về PCCC tại các địa bàn, cơ sở, khu vực 

có nguy cơ cháy, nổ cao, kịp thời khắc phục ngay các sơ hở thiếu sót về PCCC. 

Khi xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển 

khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng 

Cảnh sát PCCC&CNCH để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình. Thủ trưởng các ban, ngành 

huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản 

tại đơn vị, địa phương mình quản lý. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng cháy, chữa cháy. Trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân 



phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định 

tại Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, kết hợp Công an huyện và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác rà phá bom 

mìn, vật nổ theo chương trình hành động của Thủ tướng chính phủ về khắc phục 

hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025. 

3. Công an huyện phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu 

nạn, cứu hộ khu vực huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn về PCCC, tập 

trung vào các chợ, khu dân cư tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh như: 

xăng, dầu, gas, kho vật tư và các chất hoá lỏng dễ cháy khác… kịp thời chấn 

chỉnh, nhắc nhở, khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn PCCC không để xảy ra 

cháy, nổ. 

Phúc tra việc khắc phục những thiếu sót về PCCC ở các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, hộ gia đình, khu dân cư tập trung, những điểm họp chợ, các cơ 

quan, đơn vị, trường học, đã được kiểm tra, nhắc nhở cố tình không khắc phục, 

kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo Nghị định 

số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.    

Phối hợp với Điện lực Vũng Liêm tổ chức kiểm tra các mạng lưới điện 

thấp sáng tại trung tâm thương mại, các điểm chợ không đảm bảo an toàn phải 

thay đổi toàn bộ để đảm bảo không để cháy nổ xảy ra do điện. 

 Giao Công an huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quá trình thực hiện nội dung Chỉ thị này./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên  

địa bàn huyện; 

- ĐCSPCCC khu vực huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã - thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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