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   Kính gửi:  

          - Công an thành phố; 

          - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

          - UBND các phường, xã. 

 

 Căn cứ Văn bản số 65/UBND-VP7 ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, UBND 

thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Công an thành phố 

- Bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức thường trực, ứng trực xử 

lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền yêu cầu người đứng đầu các cơ sở 

triển khai ngay đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt 

hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, phòng cháy, chữa cháy dân 

phòng; đánh giá cụ thể những khó khăn, bất cập trong việc thành lập và tổ chức hoạt 

động để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh và các đơn vị có 

liên quan xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu; tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ 

năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy 

cơ sở để lực lượng này có đủ năng lực kịp thời xử lý khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra. 

  2. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

  - Tổ chức kiện toàn Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC dân phòng thôn, tổ dân phố 

và duy trì tổ chức hoạt động của lực lượng này theo quy đinh. 

  - Chỉ đạo lực lượng Công an các phường, xã tăng cường kiểm tra an toàn về 

PCCC đối với chủ hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh các cơ sở 

nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. 

  - Địa bàn nào có rừng chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ rừng và hộ dân sinh sống ven rừng thực 

hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong việc đốt củi và các hoạt động tại 

khu vực rừng, xây dựng cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô. 
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Trường hợp xảy ra cháy có nguy cơ dẫn đến cháy lớn, kịp thời báo cáo về UBND 

thành phố để chỉ đạo, giải quyết. 

  - Hướng dẫn đôn đốc các hộ gia đình, chủ các cơ sở thực hiện khắc phục các 

thiếu sót, vi phạm về PCCC. 

  - Vận động các hộ gia đình dự trữ nước sinh hoạt kết hợp để chữa cháy. Nơi 

nào có điều kiện thì tổ chức xây bể chứa nước chữa cháy cho từng cụm hoặc cho 

cả khu dân cư. 

  Giao Công an thành phố chủ trì, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng 

hợp tình hình kết quả báo cáo UBND thành phố theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Công an tỉnh;                 (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, CA. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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