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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số           /UBND-VP 

V/v thực hiện thông báo số 

93/TB-UBND ngày 27/6/2022 

của UBND tỉnh.  

            Hậu Lộc, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

                      Kính gửi:  

    - Công an huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 1641/CAT –PC06 ngày 25 tháng 07 năm 2022 của Công 

an tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện thông báo số 93/TB-UBND ngày 

27/6/2022 của UBND tỉnh (có văn bản gửi kèm theo), Chủ tịch UBND huyện có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương 

tham mưu cho UBND huyện lựa chọn khu dân cư làm điểm, xây dựng mô hình: “ Tổ 

liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” (mỗi huyện chọn 1 xã, 

mỗi xã chọn 1 khu dân cư để làm điểm), xong trong tháng 8/2022, theo sự chỉ đạo của 

Bộ Công an. Sau 06 tháng triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá, hoàn thành 

tiêu chí và nhân rộng tại địa phương (có tiêu chí mô hình kèm theo). 

- Hướng dẫn, thực hiện việc giao chỉ tiêu, thời gian cụ thể các nhiệm vụ về 

PCCC và CNCH cho UBND cấp xã, Công an cấp xã thực hiện; đưa công tác này thành 

việc làm thường xuyên, liên tục, đi vào tiềm thức của cấp ủy, chính quyền địa phương 

và người dân. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 31/2021/QĐ-

UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh quy định về điều kiện an toàn PCCC đối với 

nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Hậu Lộc; 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn và yêu cầu triển khai thực hiện. 

2. UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các trách nhiệm 

trong hoạt động PCCC theo quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ; trọng tâm vào các công tác đảm bảo an toàn 

PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở thuộc 

diện quản lý của UBND cấp xã. 

Yêu cầu các UBND các xã, thị trấn, đơn vị quan tâm, phối hợp nghiêm túc thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (để t/h);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);  

 - Lưu: VT, VP (2).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên  
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