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quan, tổ chức, doanh nghiệp, ñoàn thể, hộ gia ñình, người dân ký cam kết ñảm bảo
an toàn phòng cháy, chữa cháy. Duy trì lực lượng dân phòng tuần tra, canh gác theo
quy ñịnh ở khu dân cư, chung cư, nhà trọ kịp thời phát hiện các vụ cháy ñể giải
quyết ñạt hiệu quả.
Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo ñô thị, khu dân cư phải có
giải pháp, thiết kế lắp ñặt trụ nước chữa cháy, hệ thống cấp nước ñảm bảo theo quy
ñịnh, có nguồn nước phục vụ chữa cháy và ñảm bảo giao thông phục vụ cho công tác
chữa cháy.
2. Chủ hộ gia ñình, nhà trọ có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở các thành viên
trong gia ñình và người thuê nhà trọ, thực hiện và tuân thủ các nội quy, quy ñịnh về
phòng cháy, chữa cháy ñối với nhà ở, khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng và nhà trọ.
3. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:
a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ ñạo tuyên truyền các quy
ñịnh, văn bản có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy cho tất cả các ñối
tượng trên ñịa bàn quản lý, ñặc biệt là các hộ gia ñình trong khu dân cư, chung cư,
nhà trọ có nguy hiểm về cháy, nổ; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy;
lực lượng chữa cháy tại chỗ, theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng
tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
b) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây
dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức rà soát, thống kê ñầy ñủ các khu dân
cư, chung cư, nhà cao tầng, nhà trọ có nguy hiểm về cháy, nổ cao ñể chủ ñộng ñảm
bảo các ñiều kiện thoát nạn an toàn nhằm cứu người, tài sản khi có cháy xảy ra.
c) Phối hợp với ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố mở các chuyên mục
“Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, xây dựng các chủ ñề, phóng sự, tiểu phẩm có nội
dung tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và các bài học rút ra từ
những vụ cháy; tổ chức phát sóng ñịnh kỳ 04 lần trong tháng về các hoạt ñộng phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
d) Phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tốt
“Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Tháng An toàn phòng cháy, chữa cháy”,
“Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao ñộng - Phòng chống cháy, nổ” trên ñịa bàn
thành phố; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

