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Số: 9548/VPCP-NC 

V/v vụ cháy nhà dân tại phường 

Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021 

 

 
     

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  

  

Rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021, xảy ra vụ cháy nhà dân trên địa 

bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa gây hậu quả  

đặc biệt nghiêm trọng, làm 03 người chết và 01 người bị thương. Thay mặt 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  

Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn 

và có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên,  

có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn; chỉ đạo các lực lượng chức năng 

tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân 

vụ cháy. 

 2. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương, nhất là 

vào dịp cuối năm, chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022, yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng 

cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao 

trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công 

nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp  

phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ; đồng thời, không để xảy ra tình trạng đốt pháo 

trái phép tại các địa phương trong dịp Tết. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và 

các địa phương biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg (để b/c); 

- Bộ Công an; 

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, 

  Vụ TH, Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, NC(2).NQH. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

  

 

 

Trần Văn Sơn 
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