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Kính gửi:  

  - Uỷ ban nhân dân các xã; 

- Ban quản lý chợ trên địa bàn huyện. 

 
 

Trong những năm gần đây, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy 

chợ, trung tâm thương mại gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh 

hưởng đến sự phát triển kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Nguyên nhân dẫn đến 

các vụ cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu là do các cơ 

quan quản lý, người đứng đầu và các hộ kinh doanh tại các cơ sở này còn chủ 

quan, lơ là trong công tác phòng cháy và chữa cháy, chưa thực hiện nghiêm túc 

các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình hoạt động. 

Để ngăn chặn và giảm thiểu các nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ 

gây ra tại chợ, ốt quán trên địa huyện vào mùa khô hạn, nắng nóng; Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, Các Doanh nghiệp, HTX, Ban quản lý 

chợ, chủ các cửa hàng ốt quán thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã: 

a) Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn thực hiện 

các quy định, biện pháp, điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, 

siêu thị, shop cho Ban quản lý các chợ, người đứng đầusiêu thị và các hộ kinh 

doanh thuộc thẩm quyền quản lý. 

b) Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về phòng cháy và chữa cháy đối với các chợ, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, ki 

ốt, shop thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm các quy định 

về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền. 

c)Chỉ đạo Công an xã, Đội cơ động mạnh tăng cường kiểm tra, đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội tại các chợ, thuộc địa bàn quản lý trong 

quá trình hoạt động và khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

d) Kiên quyết giải tỏa tất cả các điểm, khu vực mua bán tự phát trên địa 

bàn quản lý không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao 

thông và vệ sinh môi trường. 

2. Ban quản lý các chợ, người đứng đầu siêu thị, ki-ốt, shop trên địa bàn: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về 

phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp 

phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý; tổ chức tập huấn cho lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy của cơ sở và các hộ kinh doanh về nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy. 



b) Ban hành và niêm yết các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định. Tổ chức vận động các hộ kinh doanh cam kết tự giác chấp 

hành các quy định, nội quy an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

c) Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại 

các cơ sở, khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại về phòng cháy và chữa cháy; 

đôn đốc, nhắc nhở hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy, 

điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; tăng cường trực bảo vệ và tuần 

tra 24/24 giờ hàng ngày; kiểm tra hệ thống điện tại các chợ, kiểm tra, nhắc nhở 

việc sử dụng an toàn điện, nguồn nhiệt tại các quầy sạp, gian hàng; sắp xếp các 

hộ kinh doanh, ngành hàng đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, đảm 

bảo dễ dàng thoát nạn và chống cháy lan; kiên quyết giải tỏa các quầy, sạp xây 

dựng thêm mái che, các bãi giữ xe lấn chiếm đường giao thông và khoảng cách 

an toàn phòng cháy chữa cháy. 

d) Đảm bảo cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại chợ theo phương 

châm tại chổ: lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước 

chữa cháy tại chỗ; phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chỗ; kịp thời xử lý 

các sự cố cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh tại chổ. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,Ban 

quản lý chợ và các cơ quan và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm 

túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương Hà Tĩnh (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT; 

- Gửi VB giấy và VB điện tử./. 
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Nguyễn Xuân Thủy 

 

 

  

 

 

 

 


		2018-07-06T15:44:32+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




