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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 31-01-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04 /CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Những năm vừa qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
(PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt
được những kết quả quan trọng. Hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC được tăng
cường, phong trào toàn dân PCCC ngày càng rộng khắp. Tình hình cháy nổ và thiệt
hại do cháy nổ gây ra từng bước được kiềm chế góp phần quan trọng giữ vững an
ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đối với các
vụ cháy khu dân cư, hộ gia đình, cháy chợ,… Nguyên nhân chủ yếu do ý thức trách
nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị và một số bộ phận nhân dân về
công tác PCCC chưa cao; việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC ở một
số cơ quan, tổ chức chưa nghiêm, chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an
toàn về PCCC; cơ sở hạ tầng phục vụ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy tại
chỗ chưa đáp ứng yêu cầu công tác PCCC.
Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; để chủ động phòng
ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại
khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ
trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển
khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp
luật về PCCC và CNCH; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa
cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng; Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ
tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm
của các cơ quan, đơn vị); Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng

