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1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ
ñạo các cơ quan thông tin ñại chúng, báo chí tăng thời lượng ñưa tin, tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC tới các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan
ñơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và toàn thể nhân dân, cán
bộ, công nhân viên chức và người lao ñộng ñể họ tự nguyện thực hiện các quy ñịnh về
PCCC. ðài phát thanh truyền hình Hà Nam và các ñài phát thanh các huyện, thành phố
ñẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC, vào các dịp cao ñiểm lễ, tết, mùa hanh khô,
ngày toàn dân PCCC (04-10) cần xây dựng thành chuyên mục riêng ñể thường xuyên
tuyên truyền sâu rộng về PCCC.
2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ
quan thuộc tỉnh, các ñoàn thể, ñơn vị, cơ sở và lực lượng chuyên trách trực tiếp trong
việc thực hiện công tác PCCC phải xác ñịnh công tác PCCC là nhiệm vụ chính trị
thường xuyên, ñề cao trách nhiệm thực hiện công tác PCCC thuộc ñơn vị, ñịa phương
mình quản lý, nắm vững kiến thức pháp luật về PCCC; thường xuyên tổ chức thực hiện
nghiêm và duy trì các ñiều kiện an toàn PCCC; chỉ ñạo việc tự kiểm tra và khắc phục
ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về PCCC; ñặc biệt chú trọng việc trang bị phương
tiện và tổ chức lực lượng tại chỗ; tiến hành rà soát, củng cố, xây dựng mới và duy trì
hoạt ñộng của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng. Quan tâm việc xây dựng và nhân
ñiển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, kịp thời ñộng
viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.
Người ñứng ñầu các cấp, ngành, ñơn vị, cơ sở phải chịu trách nhiệm về việc ñể
xảy ra cháy, nổ trong phạm vi phụ trách. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và người
ñứng ñầu các Sở, Ban, Ngành, cơ quan thuộc tỉnh, các ñoàn thể chịu trách nhiệm nếu ñể
xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại ñơn vị, ñịa phương.
3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành
phố tăng cường chỉ ñạo việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp
luật về PCCC. Thực hiện nghiêm việc thẩm duyệt thiết kế PCCC ñối với các công trình
xây dựng. Các cơ quan doanh nghiệp khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc
thay ñổi tính chất sử dụng của công trình phải tuân thủ nghiêm các quy ñịnh, quy chuẩn
về PCCC.
4. Quan tâm ñầu tư xây dựng lực lượng PCCC từng bước chính quy, hiện ñại, ñủ
sức cứu chữa kịp thời các vụ cháy lớn và giải quyết các tình huống phức tạp khác. Sở Kế
hoạch và ðầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính có kế hoạch bố trí kinh phí ñể thực
hiện ðề án Quy hoạch tổng thể hệ thống PCCC của tỉnh ñến 2015 tầm nhìn ñến 2020,
trước mắt từ nay ñến năm 2012 tập trung thành lập ðội PCCC khu vực ðồng Văn và
tăng biên chế hàng năm ñể ñáp ứng yêu cầu công tác PCCC trên ñịa bàn toàn tỉnh.
Nghiên cứu tổ chức triển khai nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ hàng ngày theo quyết ñịnh của
Thủ tướng Chính phủ giao cho lực lượng cảnh sát PCCC.
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan
thuộc tỉnh căn cứ ðề án Quy hoạch tổng thể hệ thống PCCC của tỉnh xây dựng và triển

