
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 02 /CĐ-UBND 
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  CÔNG ĐIỆN 

Chủ tịch UBND tỉnh điện: 

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh; 

- Các Đơn vị quản lý chợ, siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa chất. 

Hiện nay, thời tiết nắng nóng, khô hạn đang diễn ra diện rộng, để chủ động 

phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra cháy, nổ, bảo đảm an toàn trật tự tại các 

cơ sở kinh doanh, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, khu vực tập trung đông 

người, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 30/4-01/5; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban Quản lý Khu kinh tế, 

công nghiệp, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường chỉ đạo, 

kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm sản 

xuất, kinh doanh tập trung đông người, có nguy cơ cháy nổ cao như tại các chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa 

chất, các doanh nghiệp dệt may, chế biến gỗ, giấy trong các khu công nghiệp. 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy năng lực của lực lượng 

dân phòng, bảo vệ dân phố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng 

phòng cháy, chữa cháy chuyên trách để chủ động xử lý tình huống cháy, nổ tại chỗ. 

Sẵn sàng phương án ứng phó sự cố và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, 

kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ; không để xảy ra tình trạng cháy lan, cháy 

lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước, nhân dân.  

2. Các doanh nghiệp tại các KCN, các đơn vị quản lý chợ, siêu thị, TTTM, 

các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, sử dụng xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa 

chất, vật liệu nổ, dệt may, chế biến gỗ tăng cường lực lượng tự quản, bảo vệ, 

trực gác; kiểm tra, chủ động sẳn sàng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; chủ 

động lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và phương án phòng cháy chữa 

cháy khi có sự cố xảy ra. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo 

trách nhiệm của mình, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Công Thương, BQL KKT, CN tỉnh 
(chuyển và triển khai Công điện đến các đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý trước ngày 27/4/2019); 
- Đài VTV8, TRT, Báo TTH; 
- CVP và các PCVP; 
- Lưu: VT, CT. 
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