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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
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Về việc tăng cường công tác
phòng cháy và chữa cháy mùa
khô năm 2007 và Tết Nguyên
ñán ðinh Hợi
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: - Giám ñốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Xét Tờ trình số 51/TTr.CATP(PC23) ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Công
an thành phố về chỉ ñạo công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2007 và Tết
Nguyên ñán ðinh Hợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:
- Giao Giám ñốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với các cơ quan thông tin ñại chúng tổ
chức ngay ñợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức cơ bản về
phòng cháy và chữa cháy trong mọi tầng lớp nhân dân. ðặc biệt là tuyên truyền
hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trong sinh hoạt và sử
dụng các chất dễ gây cháy, nổ tại các ñơn vị, tổ chức, hộ gia ñình. Tổ chức tốt
công tác tuần tra, canh gác nhất là vào các ngày nghỉ lễ, Tết, ngoài giờ hành chính
và ban ñêm; ñồng thời, tổ chức ký cam kết ñảm bảo an toàn phòng cháy và chữa
cháy với các hộ kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư và các
cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ.
- Tổ chức ngay ñợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy ñối với
các chợ (kể cả những chợ do cấp quận, huyện, cấp phường, xã quản lý), trung tâm
thương mại, siêu thị, các khu dân cư, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà cao tầng,
bệnh viện, kho tàng, bến bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong tổng kiểm tra phải
có sự tham gia của lãnh ñạo chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị và
lãnh ñạo công an ñịa phương. Khi tiến hành kiểm tra cần ñặc biệt chú ý ñến các
biện pháp quản lý chất cháy, giải pháp chống cháy lan trên diện tích lớn, các biện
pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhất là hệ thống ñiện và cách sử dụng các
thiết bị tiêu thụ ñiện phải ñảm bảo tuyệt ñối an toàn.

