
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 

Số:            /UBND-VP 

V/v tăng cường công tác 

PCCC, CNCH và tổ chức 

tốt các hoạt động hưởng 

ứng “Ngày toàn dân PCCC 

04/10”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hậu Lộc, ngày       tháng 9 năm 2022 

   Kính gửi: 

           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

           - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

        - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

Thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 

phòng, ban, nghành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và 

CNCH. Qua đó, công tác PCCC và CNCH đã có nhiều chuyển biến rõ nét, hiệu 

quả quản lý nhà nước về PCCC từng bước được nâng lên, số vụ cháy, nổ và thiệt 

hại do cháy, nổ gây ra được kiềm chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất, góp phần 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì nguy cơ để xảy 

ra cháy, nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư,... ngày càng tiềm 

ẩn nhiều phức tạp, khó lường, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản 

và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, môi trường, sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, CNCH và tổ 

chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (ngày 04/10/2022), 

UBND huyện yêu cầu các phòng ban, ngành, cơ quan, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các nội dung sau. 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của các cấp về 

công tác PCCC và CNCH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người dân trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cơ sở, khu dân cư. Tổ chức các 

hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10” như: Treo băng 

rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC... 

nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội về PCCC trong toàn dân. 

2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ 

chức thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc 

phục ngay các sơ hở, thiếu sót về PCCC; lập và thực tập phương án chữa cháy, 

CNCH định kỳ; kiện toàn và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 

cho thành viên đội PCCC cơ sở; đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện PCCC và 



 

 

CNCH để xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra; thực hiện có hiệu quả 

phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại 

chỗ, chỉ huy tại chỗ) trong công tác PCCC và CNCH. 

3. Giao Công an huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, nâng cao 

chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất của huyện; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân 

PCCC, thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng 

hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 

2021-2025” và triển khai “Xây dựng mô hình chợ đạt chuẩn về PCCC”, “Tổ 

liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn huyện. 

 Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường công 

tác kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, nhất là cơ sở sản xuất, kho hàng hóa 

nằm trong khu dân cư, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ 

Karaoke và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ...; kịp thời phát hiện và yêu cầu 

khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; huấn luyện, 

bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; tăng 

cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 h; xử lý kịp thời, có hiệu 

quả khi có cháy, nổ xảy ra.  

Tham mưu xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào 

toàn dân PCCC trên địa bàn huyện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH và phong trào toàn dân 

PCCC dịp 04/10/2022. 

4. Giao Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao, Du lịch và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện 

xây dựng, phát các tin bài tuyên truyền về công tác PCCC, CNCH biểu dương 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác PCCC 

để cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân học tập, làm theo nhằm tạo hiệu ứng 

lan tỏa trong xã hội. 

5. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Công an huyện tham 

mưu cho UBND huyện bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác PCCC và 

CNCH, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH cho lực 

lượng Cảnh sát PCCC huyện; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, 

đơn vị bố trí kinh phí dành cho công tác PCCC và CNCH theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT HU; TT HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, CA. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Yên Tuấn Hưng 
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