
UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLKKT-QHHTTNMT Gia Lai, ngày   tháng 9 năm 2022 

Về việc tăng cường triển khai thực 

hiện công tác PCCC và CNCH trong 

các Khu công nghiệp và Khu kinh tế. 

 

 

Kính gửi:  

     - Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế. 

     - Các Doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa; 

     - Các Doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; 

     - Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê. 

      

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, nhiều vụ cháy lớn 

xảy ra tại các đô thị, nhà cao tầng, khu dân cư, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ giải trí, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, 

trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư. Để nâng cao hiệu lực quản 

lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), hiệu quả công tác phòng ngừa, 

ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế; Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các Doanh nghiệp triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Nâng cao hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH 24/24 

giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án, tiếp nhận thông tin, huy 

động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, kịp thời cứu 

người, tài sản; không để xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và 

tài sản tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế. 

2. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng 

ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra, nhất là việc quản lý, sử dụng hệ thống, 

thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ. Thành lập, duy trì hiệu quả hoạt 

động các đội PCCC cơ sở. Bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện 

cần thiết khác phục vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ theo quy định. 

3. Thực hiện đầy đủ thủ tục có liên quan để được thẩm duyệt PCCC; chỉ được 

thi công xây dựng công trình khi hồ sơ thiết kế PCCC được thẩm duyệt. Bảo đảm an 

toàn về PCCC thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành 

công trình theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trước khi đưa dự án vào 

hoạt động. 
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Nhận được văn bản này, đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Westie BQLKKT; 

- Lưu VT, QHHTTNMT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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