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Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp
đóng trên địa bàn tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.
Những năm qua, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy
(PCCC) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân quan tâm, tổ chức triển khai
thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, góp phần kiềm chế sự gia
tăng về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; nhiều đơn vị, địa phương đã đẩy
mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng nhiều mô hình quản lý
an toàn PCCC, tổ chức những hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng
cao ý thức, kiến thức về an toàn PCCC cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện bảo đảm an toàn PCCC.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung
và trên địa bàn tỉnh nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp; trên địa bàn tỉnh,
liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng, nguyên nhân chủ yếu là do sơ hở, thiếu
sót trong quản lý và thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC; bên cạnh đó,
một bộ phận Nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động chưa
tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.
Để chủ động phòng ngừa các vụ cháy trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, phát huy sức mạnh tổng
hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác PCCC; đồng thời, tổ
chức có hiệu quả các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”
năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các
cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố:
- Xác định PCCC và CNCH là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài;
quá trình thực hiện cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
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và toàn dân tham gia; thực hiện nguyên tắc “Lấy phòng ngừa là chính” trong
công tác PCCC. Khi xảy ra cháy, phải nhanh chóng, kịp thời chữa cháy, hạn
chế thấp nhất thiệt hại. Công tác chữa cháy cần quán triệt, thực hiện phương
châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và
chỉ huy tại chỗ”.
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; thường xuyên
duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác
tự kiểm tra và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các quy
định về PCCC. Trong dịp “Ngày toàn dân PCCC”, phấn đấu không để xảy
ra cháy, nhất là không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về
người và tài sản trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, củng cố, xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động của Đội Dân
phòng, Đội PCCC cơ sở và chuyên ngành; tổ chức các lớp huấn luyện, bồi
dưỡng nghiệp vụ PCCC cho đội viên Đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở và
chuyên ngành nắm vững kiến thức và thực hành nghiệp vụ về PCCC, chủ
động thực hiện tốt công tác chữa cháy khi có cháy xảy ra.
- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về
PCCC, trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở, của chủ hộ gia đình trong việc thực
hiện các biện pháp PCCC.
2. Ban chỉ đạo PCCC các cấp
- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết
thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” lần thứ 18 (04/10/2019). Đẩy mạnh
thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC, chỉ đạo đôn đốc
các cơ quan, tổ chức, Nhân dân ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Xây
dựng, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực
lượng, phương tiện tham gia ở cấp huyện, thành phố; tại các khu công nghiệp,
trung tâm thương mại, nhà cao tầng có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo Ban chỉ đạo PCCC các xã, phường, thị trấn mở đợt sinh hoạt
tập trung đối với lực lượng dân phòng để rà soát, bổ sung kiến thức và
huấn luyện thành thạo các kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống khi có
cháy, nổ xảy ra.
3. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi: Tăng
thời lượng đưa tin, hình ảnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp
luật về PCCC và thông báo, cảnh báo về tình hình cháy, nổ để Nhân dân nâng
cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định về PCCC trong thời gian từ
nay đến ngày 04/10/2019; đồng thời, tuyên truyền các giải pháp, kinh nghiệm
trong công tác PCCC, nêu các điển hình, gương người tốt, việc tốt trong việc
thực hiện công tác PCCC; nêu rõ và phê phán các trường hợp vi phạm quy
định về an toàn PCCC hoặc cố tình không chấp hành các quy định về PCCC.

2

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá
Thông tin phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh tổ
chức tuyên truyền lưu động và trực quan về “Ngày toàn dân PCCC” trên một
số tuyến đường chính và nơi tập trung đông người ở thành phố Quảng Ngãi.
5. Công an tỉnh
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các khu dân cư, cơ sở
có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người, các chợ, trung tâm
thương mại, các kho vũ khí, kho vật liệu nổ công nghiệp, các cơ sở sử dụng
hóa chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh…. Đôn đốc các đơn vị, cơ sở
khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC; tổ chức ký cam kết bảo đảm an
toàn PCCC ở các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, các hộ kinh doanh ở
chợ, các hộ kết hợp nhà ở với kinh doanh; phối hợp với các cơ quan chức
năng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ và xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật.
- Tăng cường công tác thường trực chiến đấu; tổ chức diễn tập phương
án chữa cháy, CNCH có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia. Phối
hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực
lượng dân phòng, PCCC cơ sở và PCCC chuyên ngành; hướng dẫn cách sử
dụng, bảo quản và kiểm tra các phương tiện, thiết bị được trang bị để sử dụng
có hiệu quả khi có sự cố xảy ra.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Phát
huy vai trò trong việc phát động phong trào toàn dân PCCC; cam kết bảo đảm
an toàn PCCC giữa các hộ gia đình trong khu dân cư, giữa các hộ kinh doanh
trong chợ, trung tâm thương mại, giữa các tập thể trong cơ sở sản xuất. Tổ chức
triển khai thực hiện quy chế dân chủ và phương châm “dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra” về công tác PCCC.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và báo
cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an
tỉnh, số 518 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi) trước ngày 12/10/2019 để
theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- C07 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh;
- Phòng PV01, PC07 (Công an tỉnh);
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB;
- Lưu: VT, NC.huy219

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính
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