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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác
phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thời gian qua, các ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc
triển khai thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC ) nhờ vậy
hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC đã được tăng cường, số vụ và thiệt
hại do cháy gây ra đã được kiềm chế, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh
tế-xã hội của thành phố. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp, một số vụ
cháy lớn xảy ra đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Nhiều nơi việc quản lý và tổ chức
thực hiện công tác PCCC chưa tốt, lãnh đạo một số địa phương, ngành, đơn vị, cơ sở
vẫn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác PCCC, ý thức và trách nhiệm chấp
hành pháp luật về PCCC của một bộ phận nhân dân, cán bộ công chức và người đứng
đầu cơ quan, tổ chức còn chưa cao, tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài
cũng ảnh hưởng tác động rất lớn đến sự gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra.
Đ ể thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị đ ịnh số
09/2006/N Đ -CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy đ ịnh về phòng cháy và chữa
cháy rừng; Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu qủa công tác phòng cháy
và chữa cháy; đồng thời để tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 4/10 hàng
năm”, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị :
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và các cơ
quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách
nhiệm:
a) Chỉ đạo tổ chức kiểm tra rà soát việc thực hiện Luật PCCC, đánh giá làm rõ
những việc đã làm được và chưa làm được, bổ sung và ban hành những văn bản về
PCCC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý để từng bước nâng cao hơn nữa hiệu lực
quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương và ngành; chỉ đạo việc ban hành và đẩy
mạnh việc thực hiện các qui định nội quy, điều kiện an toàn về PCCC ở từng cấp,
từng ngành, từng đơn vị cơ sở và khu dân cư;
b) Rà soát, củng cố xây dựng mới các đội dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở
theo qui định của Luật PCCC; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị PCCC; hoàn
thiện các điều kiện PCCC tại đơn vị cơ sở khu dân cư thuộc phạm vi quản lý. Xây
dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy ở những địa bàn phức tạp, đặc biệt là

những nơi có nhiều hàng hoá tài sản, những nơi có nguy cơ cháy cao, để chủ động và
xử lý có hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra;
c) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan
tổ chức, cơ sở, nhất là trách nhiệm giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách về
PCCC thuộc thẩm quyền và trong phạm vi quản lý, trách nhiệm tự kiểm tra an toàn
PCCC và xử lý vi phạm về PCCC tại đơn vị. Tổ chức các hoạt động thiết thực để
hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 04/10 hàng năm” như: mitting, diễu hành, các
cuộc thi nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng .
2. Sở Thủy sản - Nông - Lâm thành phố chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và chủ trì
phối hợp với UBND các quận, huyện có rừng tăng cường công tác kiểm tra và thực
hiện có hiệu quả công tác PCCC rừng theo quy định tại Nghị định số 09/2006/NĐ-CP
ngày 23/01/2006 của Chính phủ.
3. Công an thành phố có trách nhiệm :
a) Chuẩn bị nội dung, kế hoạch của thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm
thực hiện Luật PCCC tại địa phương. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm Ngày
ban hành Pháp lệnh “Quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC”; Hội
thi PCCC toàn thành phố lần thứ 2 và xét đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân
có nhiều thành tích trong việc thực hiện Luật PCCC;
b) Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC, kiểm tra,
chấn chỉnh công tác huấn luyên nghiệp vụ và nâng cao tinh thần thường trực sẵn sàng
chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC. Chỉ đạo công an các cấp trong việc thực
hiện công tác PCCC trên địa bàn, nếu để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
thì phải xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và có biện pháp xử lý
theo qui định;
c) Có kế hoạch hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tập
hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo.
4. Công tác tuyên truyền:
- Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn thành phố thường
xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, kịp thời biểu dương
những gương người tốt việc tốt, cũng như phê phán những trường hợp thiếu tinh thần
trách nhiệm về PCCC.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tăng cường đưa tin, bào, phóng sự…
phản ảnh tình hình chấp hành Luật PCCC.
- Sở Tư pháp thành phố tuyên truyền Luật PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn nhân dân về công tác PCCC.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu thủ tr ưởng các c ơ quan liên quan, Chủ tịch
UBND các quận, huyện triển khai thực hiện và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo
Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Công an thành phố)./.
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