ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 915 /UBND-NC

A Lưới, ngày 20 tháng 11 năm 2018

V/v tăng cường công tác phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
dịp Tết Nguyên đán và các hoạt
động diễn ra trên địa bàn

Kính gửi:
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở trường học trên địa bàn.
Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh và cả nước diễn biến
phức tạp, có chiều hướng gia tăng, đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây
thiệt hại về người và tài sản. Trong 09 tháng đầu năm 2018, trên cả nước xảy ra
2.989 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 163 người, thiệt hại về tài sản 1.590
tỷ đồng; 24 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 24 người, thiệt hại về tài sản 388
triệu đồng. Riêng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 06 vụ cháy gây thiệt
hại nghiêm trọng về người và tài sản; trong đó, đáng chú ý là vụ cháy tại phân
xưởng đan mây, tre của Công ty Cổ phần Liên Minh, số 57/1 đường Nguyễn
Khoa Chiêm, thành phố Huế gây thiệt hại về tài sản khoảng 12 tỷ đồng; vụ cháy
tại nhà dân số 86/9 đường Dương Văn An, thành phố Huế thiệt hại về tài sản
khoảng 100 triệu đồng, làm chết 01 người.
Nguyên nhân các vụ cháy phần lớn thường là do ý thức về công tác phòng
cháy, chữa cháy của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa
cao, còn chủ quan, lơ là; thiếu kiến thức về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng điện và các thiết bị điện; trong quản lý
chất dễ cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt...; chưa thực hiện nghiêm túc các
quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Để tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,
chủ động phòng ngừa, giảm tối thiểu các vụ việc và thiệt hại do cháy, nổ gây ra
trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan Trung
ương, Tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các
cơ sở trường học tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối,
không để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xí nghiệp,
nhà kho, nhà ăn, hội trường... tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách; tích cực tuyên
truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 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 do nguyên nhân chủ quan.
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2. Công an huyện
- Chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường
tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối
với các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung phối hợp
kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với
trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, các cơ sở và địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy
ra cháy, nổ cao và dễ phát sinh cháy lớn như: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng
hóa dễ xảy ra cháy, nổ; các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng; các chợ,
trường học, khu vực thường xuyên tập trung đông người; các trạm biến áp, nhà
máy thủy điện... đề nghị người đứng đầu cơ sở ký cam kết không để xảy ra cháy,
nổ. Quá trình kiểm tra cần làm rõ trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của người
đứng đầu cơ quan, tổ chức cơ sở và của chủ hộ gia đình. Yêu cầu khắc phục những
sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, hoàn thiện các phương án chữa cháy, kế
hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, kế hoạch tuần tra trực gác ngoài
giờ hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng
cháy, chữa cháy; đối với những cơ sở có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc
vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy thì phải tạm đình chỉ hoặc
đình chỉ hoạt động.
- Tăng cường mở các lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng
cháy chữa cháy cơ sở. Kiểm tra việc xây dựng, củng cố các phương án chữa cháy,
phương án cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại các cơ
sở trọng điểm. Rà soát, củng cố phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ xử lý tình
huống cháy, nổ lớn, phức tạp và phương án tham gia chống bạo loạn, biểu tình,
gây rối. Chủ động xây dựng phương án chữa cháy tại các khu vui chơi, giải trí, khu
vực lễ hội và khu vực tập trung đông người. Phối hợp tổ chức diễn tập phương án
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở những cơ sở, địa bàn dễ xảy ra cháy, nổ. Duy trì
lực lượng, phương tiện trực ban, trực chiến 24/24 giờ đảm bảo sẵn sàng chữa cháy,
cứu nạn, cứu hộ kịp thời có hiệu quả.
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát,
phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt
pháo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày
15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho các hộ buôn bán
tạp hóa, chủ, tài xế xe tải đường dài ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, sử
dụng các loại pháo, đồ chơi trẻ em thuộc danh mục cấm; thực hiện Quyết định số
95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất,
nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” trên địa bàn
huyện.
- Tham mưu UBND huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định
số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn,
cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, các ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí
xây dựng các trụ nước, bến lấy nước chữa cháy trên địa bàn huyện.
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- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số
31/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số
1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình
hành động 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.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin
Phối hợp với Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
quần chúng nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”,
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành các quy định
về phòng cháy, chữa cháy; chấp hành nghiêm Luật Phòng cháy, chữa cháy; Nghị
định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;
Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc
cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”.
4. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện
Phối hợp với Công an huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến
và giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên
hệ thống truyền thanh, truyền hình, nhằm nâng cao ý thức của toàn dân trong việc
chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; cảnh báo các nguy cơ cháy,
nguyên nhân có thể gây ra cháy, nổ và tai nạn, thương tích; hướng dẫn các biện
pháp chữa cháy và tự cứu nạn tại chỗ ngay từ ban đầu; kỹ năng thoát nạn và sơ cứu
ban đầu đối với người bị nạn trong các vụ cháy, nổ; thông báo số điện thoại gọi
báo cháy, cứu nạn, cứu hộ theo số máy 114 hoặc 0234.3878.234. Kịp thời đưa tin,
phản ánh các vụ cháy, nổ, tai nạn phức tạp gây thiệt hại lớn, định hướng thông tin
dư luận không để đưa tin sai lệch về bản chất vụ việc, gây dư luận làm phức tạp
tình hình ở địa phương.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, nhắc nhở UBND các xã, thị
trấn, các cơ sở kinh doanh, Ban Quản lý các chợ bố trí nguồn nước chữa cháy, chủ
động xây dựng phương án chữa cháy, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ
sở. Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí xây dựng các trụ nước, bến lấy nước
chữa cháy trên địa bàn huyện.
6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện
Chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên
quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng,
cảnh báo nguy cơ cháy rừng, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, xác
định và cảnh báo sớm các khu vực rừng có nguy có cháy cao. Hướng dẫn các biện
pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cho chủ rừng ký cam kết trong việc
đốt nương, rẫy và các hoạt động trong rừng; đồng thời rà soát, xây dựng, hoàn
thiện phương án chữa cháy rừng, hướng dẫn các chủ rừng tổ chức diễn tập phương
án PCCC và huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng.
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7. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phối hợp với Công an huyện và các ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch
và tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động
phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng
ngân sách nhà nước ở địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp
ngân sách nhà nước hiện hành.
8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo các
Hội, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm
chỉnh chấp hành Luật Phòng cháy, chữa cháy; tham gia thực hiện công tác phòng
cháy, chữa cháy. Công tác tuyên truyền cần tập trung vào dịp trước Tết Nguyên
đán, các dịp lễ hội, Tháng An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ; “Ngày
toàn dân phòng cháy, chữa cháy – 04/10”.
- Thường xuyên phát các tin, bài tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ; các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn huyện, tỉnh trên hệ
thống truyền thanh của địa phương.
- Tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn
phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị thuộc địa phương mình quản lý; kịp thời phát
hiện, khắc phục các sai phạm, sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy, nổ; không để xảy ra
cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Chú trọng trang bị phương
tiện, củng cố lực lượng tại chỗ và chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa
cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”, tiến hành rà soát,
củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở và dân
phòng.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) để
theo dõi, chỉ đạo. Giao trách nhiệm cho Công an huyện (trực tiếp là Đội Cảnh sát
PCCC&CNCH) chủ trì, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Phòng PV01, PC07 Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT-CAH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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