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Số: 35/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp ñảm bảo an toàn
về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ Tết Nguyên ñán Kỷ Sửu
và mùa hanh khô năm 2009

Năm 2008, tình hình cháy trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn diễn biến phức
tạp, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy (doanh nghiệp 5 vụ, khu vực dân cư 20 vụ), tuy chưa
thiệt hại về người song ñã gây thiệt hại lớn về tài sản. ðáng chú ý xảy ra một số vụ
cháy rừng phòng hộ, rừng bạch ñàn, gây thiệt hại trên 120ha rừng. ðể ñảm bảo an
toàn phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên ñịa bàn
tỉnh trong dịp Tết Nguyên ñán Kỷ Sửu và mùa hanh khô năm 2009; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể và Giám ñốc các doanh nghiệp (kể cả các cơ
quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh) triển khai thực hiện một số công tác trọng
tâm sau:
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến ñến mọi tầng lớp nhân dân và ñội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức nội dung Luật Phòng cháy, chữa cháy, Nghị ñịnh
số 35/2003/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi
hành một số ñiều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết
về công tác phòng cháy, chữa cháy và ý thức trách nhiệm trong việc nghiêm chỉnh
chấp hành các quy ñịnh an toàn phòng cháy, chữa cháy. ðồng thời, tiếp tục thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị số 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ
và Công ñiện số 1746/Cð-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và ñốt các loại pháo.
- Xác ñịnh rõ công tác phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn xã
hội; mọi hoạt ñộng phòng cháy, chữa cháy trước hết phải ñược giải quyết bằng lực
lượng và phương tiện tại chỗ. Hàng năm phải dành một khoản kinh phí nhất ñịnh ñể
ñầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy; có kế hoạch phòng chống cháy, nổ cụ thể
ñể triển khai thực hiện trong phạm vi các ñơn vị, ñịa bàn, cơ sở mình quản lý; thực
hiện nghiêm chế ñộ kiểm tra thường xuyên, ñịnh kỳ, ñột xuất ñối với công tác phòng
chống cháy, nổ theo quy ñịnh. ðối với các dự án, công trình hay hạng mục công trình
(gọi tắt là công trình) khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay ñổi tính chất sử dụng phải

