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CHỈ THỊ
Về tăng cường chỉ ñạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên ñịa bàn tỉnh
nhìn chung ñã ñược cấp ủy ñảng, chính quyền các cấp từ tỉnh ñến cơ sở và lãnh ñạo cơ
quan, doanh nghiệp quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo, tổ chức thực hiện ñạt nhiều kết quả tích
cực. Nhận thức về mục ñích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC trong cán bộ
công chức và các tầng lớp nhân dân ñã có chuyển biến, việc phòng cháy ở một số nơi ñã
ñi vào nề nếp; khi các vụ cháy xảy ra ñã ñược chữa cháy tích cực, kịp thời nên giảm thiểu
thiệt hại về người và tài sản; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày
càng phát triển; hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC ñược tăng cường…, những kết quả
ñó ñã góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy trong ñiều kiện tỉnh ñang mở rộng thu
hút ñầu tư, góp phần ñảm bảo an ninh trật tự phục vụ sự phát triển bền vững nền kinh tế xã hội của ñịa phương.
Tuy nhiên, thời gian gần ñây, tình hình cháy trên ñịa bàn tỉnh có chiều hướng gia
tăng cả về số vụ và mức ñộ thiệt hại, ñặc biệt ñã xảy ra một số vụ cháy lớn tại các khu
công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gây thiệt hại hàng tỷ ñồng, ngoài ra còn gây
thiệt hại do việc ngừng sản xuất kinh doanh, ñã tác ñộng xấu ñến hoạt ñộng sản xuất
kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng ñến môi trường ñầu tư. Nguyên nhân
chính của tình hình trên là do một số cấp ủy ñảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan,
ban, ngành, doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân chưa nhận thức, thực hiện ñầy ñủ
trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy. ðầu tư phương tiện, công
cụ hỗ trợ cho hoạt ñộng PCCC nói chung, cho lực lượng PCCC nói riêng, nhất là cho
lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chưa ñáp ứng ñược yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra, giám sát về
PCCC chưa thường xuyên và quan tâm ñúng mức; Công tác quản lý nhà nước về PCCC
cũng còn một số bất cập về hành lang pháp lý chưa ñáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế tại ñịa phương.
ðể chủ ñộng khắc phục những yếu kém, tồn tại, bất cập nêu trên, nhằm thực hiện
tốt công tác PCCC góp phần ñảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên ñịa
bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

