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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy
trên ñịa bàn huyện Phú Giáo
Mùa khô năm 2006 – 2007 ñến sớm, thời tiết diễn biến bất thường có khả năng
gây hạn kéo dài, mặc dù Uỷ ban nhân dân huyện ñã tổ chức tuyên truyền, triển khai
phương án và các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên ñịa bàn nhưng tinh thần cảnh
giác phòng ngừa trong nhân dân và các ñơn vị vẫn còn yếu, ñã có một vài vụ cháy
nhỏ xảy ra.
Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan ñơn vị, các ngành và các ñịa
phương trong công tác phòng cháy chữa cháy, tích cực bảo vệ tài sản Nhà nước, tính
mạng và tài sản công dân, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ thị:
1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ ñạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các
quy ñịnh của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Tuyên truyền pháp luật, kiến
thức về phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên, công nhân lao ñộng và
nhân dân; tổ chức quản lí, xây dựng ñội dân phòng và phong trào quần chúng phòng
cháy và chữa cháy ở khu phố, ấp.
2. Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi quản lí của
mình ban hành nội quy, quy ñịnh công tác phòng cháy, chữa cháy, biện pháp phòng
cháy và chữa cháy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy
chữa cháy. Tự tổ chức kiểm tra các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy; trang
bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa
cháy, tham gia các hoạt ñộng phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền.
3. Phòng Kinh tế huyện chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và bố
trí hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực chợ thị trấn Phước Vĩnh ñảm bảo an toàn
về tính mạng và tài sản của công dân trong khu vực.
4. Hạt Kiểm lâm huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án phòng cháy
chữa cháy rừng, kiểm tra tổng hợp tình hình phòng cháy chữa cháy rừng trên toàn
huyện.
- Kết hợp với Lâm trường Phú Bình, UBND các xã An Thái, An Bình, Tam Lập
cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ và phát triển rừng,
vận ñộng nhân dân tích cực tham gia phòng chống cháy rừng, ñặc biệt là các cụm dân
cư gần rừng, các ñơn vị, trang trại, các hộ ñang sản xuất trong lâm phần ý thức ñược
hậu quả của việc cháy rừng. Tiến hành các cam kết không gây cháy rừng, phổ biến kỹ
thuật phòng chống cháy, chữa cháy cho các ñơn vị ñang sản xuất trong lâm phần.

