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    UỶ BAN NHÂN DÂN  
 HUYỆN CẨM KHÊ 
          ––––––– 
    Số:  19/2006/CT-UBND 

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

   Cẩm Khê, ngày 11 tháng 12  năm 2006 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô năm 2006 - 2007 

Trong thời gian gần ñây trên ñịa bàn cả nước nói chung, ñịa bàn huyện Cẩm Khê 
nói riêng, tình hình cháy có chiều hướng gia tăng. Hiện nay ñang bước vào mùa hanh 
khô năm 2006 - 2007 theo dự báo mùa hanh khô năm 2006 - 2007 khô hanh sẽ kéo 
dài, ñể chủ ñộng việc PCCC trong mùa hanh khô năm 2006 - 2007, UBND huyện 
Cẩm Khê chỉ thị: 

 

1. ðài truyền thanh, truyền hình huyện, ðài truyền thanh 31/31 xã, thị trấn tiếp 
tục có kế hoạch tuyên truyền Luật PCCC; Nghị ñịnh 35/2003/Nð-CP ngày 4/4/2003 
của Chính phủ “Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật PCCC” Thông tư 
04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an “Hướng dẫn thực hiện Nð 
35/2003/Nð-CP của Chính phủ” các kiến thức PCCC thông thường như: An toàn 
PCCC ñiện, xăng dầu, khí gas, PCCC khu dân cư, PCCCR. Chú ý tập trung ở các xã 
có rừng, khu tập trung ñông dân cư, các hộ kinh doanh khí gas, các cơ sở kinh doanh 
xăng dầu, các chợ… ðể chủ ñộng có những biện pháp phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. 

 

2. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh, chủ hộ gia 
ñình cần kiểm tra, rà soát lại nội quy, biển báo PCCC, phương án PCCC, lực lượng 
và phương tiện PCCC tại chỗ của tổ chức, hộ gia ñình nếu thiếu, chưa có hoặc hư 
hỏng phải bổ sung, mua sắm hoặc thay thế kịp thời ñể sẵn sàng chủ ñộng, kịp thời tự 
xử lý khi có cháy xảy ra. Tăng cường việc kiểm tra ñôn ñốc việc chấp hành các quy 
ñịnh về an toàn PCCC của cán bộ, CNVC, nhân dân thuộc chức năng và ñịa bàn quản 
lý. 

 

3. Hạt kiểm lâm huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra ñôn ñốc, hướng dẫn công tác 
PCCCR ở các xã có rừng. Phối hợp UBND các xã có rừng chỉ ñạo tuyên truyền, 
hướng dẫn các chủ rừng, các hộ dân cư sống ven rừng chấp hành các quy ñịnh về bảo 
vệ rừng, PCCCR theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

4. Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về PCCC các cơ sở 
và ñịa bàn trọng ñiểm về cháy nổ: Các cơ sở kinh doanh xăng dầu, các hộ kinh doanh 
gas, các chợ: thị trấn Sông Thao, Phương Xá, Phú Lạc, các lĩnh vực kinh doanh 
thương mại: thị trấn Sông Thao, Phương Xá, Phú Lạc, các khu tập trung ñông dân cư. 
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Hướng dẫn cơ sở, chủ hộ kinh doanh mua sắm phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Bồi 
dưỡng kiến thức PCCC cho các ñội PCCC của xã, thị trấn, CQDN. Kiên quyết xử lý 
các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, chủ hộ gia ñình và cá nhân không chấp hành các 
quy ñịnh về PCCC. 

Nhận ñược Chỉ thị này, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan 
doanh nghiệp, chủ các cơ sở kinh doanh triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm phòng 
ngừa không ñể xảy ra cháy, nổ trong mùa hanh khô. 

UBND huyện Cẩm Khê giao Công an huyện Cẩm Khê kiểm tra, ñôn ñốc và tổng 
hợp kết quả PCCC mùa hanh khô 2006 - 2007 báo cáo UBND huyện chỉ ñạo. 
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