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V/v tăng cường công tác PCCC
mùa khô và Tết Nguyên đán
Canh Tý năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng ban ngành thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay, trên địa bàn huyện đang vào mùa khô và chuẩn bị đón Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020 nên gia tăng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui
chơi giải trí,...tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra cháy, đồng thời triển khai thực hiện
Công văn số 198/UBND-NC ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc
tăng cường công tác PCCC mùa khô và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ủy ban
nhân dân huyện yêu cầu:
Các phòng, ban ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị
có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Nhà
nước, quy định của pháp luật về công tác PCCC; Kế hoạch số 73/KH-UBND
ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CTTTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC
tại khu dân cư; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc triển khai thực hiện các biện pháp PCCC rừng mùa khô năm 20192020, trong đó cần chú ý một số nội dung:
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật về PCCC đến toàn thể cán bộ, nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn
dân tham gia PCCC; phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ PCCC.
+ Kiện toàn, củng cố lực lượng, bổ sung phương án và xây dựng kế hoạch
PCCC, chuẩn bị điều kiện về PCCC theo phương châm "Bốn tại chỗ" (Lực
lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Tổ chức
kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác PCCC tại cơ
quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; phát hiện, xử lý
nghiêm, triệt để các sai phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy nổ.
+ Các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng bảo vệ, kiểm tra các điều kiện
an toàn PCCC, tuyệt đối không để xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa
phương, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
năm 2020, các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính.

- Ban Quản lý Chợ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND
các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý
vi phạm trong lĩnh vực PCCC, tập trung các cơ sở trọng điểm, phức tạp về cháy
nổ, nhất là khu vực Chợ trên địa bàn thị trấn Kông Chro.
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn
đảm bảo lực lượng trực tiếp nhận tin báo và sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu
nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Chủ động diễn tập các phương án chữa cháy và cứu
nạn cứu hộ, tập trung những phương án có nhiều lực lượng, nhiều ngành, nhiều
cấp tham gia.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCCC, cảnh báo các
nguy cơ xảy ra cháy, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong công tác PCCC.
- Hạt Kiểm lâm chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban ngành
thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển
khai thực hiện các biện pháp PCCCR mùa khô 2019-2020 và Thông tư số
25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy
định về phòng cháy và chữa cháy rừng.
- Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người
dân sản xuất mía tăng cường các biện pháp phòng chống cháy mía và có kế
hoạch ứng phó với sự cố cháy mía (nếu để xảy ra cháy mía gây thiệt hại cho
nhân dân thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND
huyện).
- Giao Công an huyện chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc
thực hiện của các đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện,
Công an tỉnh theo quy định.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT-UB, NL.
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