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 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1203/UBND-NC Lạng Sơn, ngày 30  tháng 11 năm 2018 
V/v tăng cường công tác đảm bảo 

an toàn PCCC đối với loại hình nhà 
cho thuê trọ, nhà vừa ở, vừa sản xuất, 

kinh doanh nhỏ lẻ 

 

  
 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 4081/TTr-CAT ngày 21/11/2018 của Công an 
tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 
các loại hình nhà cho thuê trọ, nhà vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, 
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp 
luật (Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan) về phòng cháy, chữa cháy, cảnh 
báo nguy cơ cháy, nổ tại các hộ gia đình; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng 
ngừa, thoát nạn khi có cháy, nổ thông qua sinh hoạt tổ dân phố, tuyên truyền qua 
hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức tuyên 
truyền lưu động tại các tuyến đường chính, các khu vực đông dân cư, các địa 
điểm công cộng. 

2. Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-
CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 356/UBND-
NC ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 47-CT/TW; Công văn số 1000/UBND-NC ngày 19/9/2017 của UBND 
tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 
nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.  

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để chỉ đạo và 
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ có thể 
xảy ra thuộc lĩnh vực, phạm vi trách nhiệm quản lý; tăng cường rà soát, kiểm tra 
các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, trang bị bổ sung các phương 
tiện phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình; đặc biệt kiểm tra 
điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, nơi 
tập trung đông người, các loại hình nhà cho thuê trọ, nhà vừa ở, vừa sản xuất, 
kinh doanh trong khu dân cư; cơ sở karaoke, cơ sở kinh doanh các mặt hàng dễ 
cháy, nổ... Cơ quan, địa bàn nào để xảy ra cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về 
người và tài sản thì Thủ trưởng các đơn vị, địa bàn đó phải chịu trách nhiệm 
trước UBND tỉnh và trước pháp luật. 



 

 

4. Tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân tham gia phòng 
cháy, chữa cháy sâu rộng, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
với phương châm 4 tại chỗ (Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại 
chỗ, chỉ huy tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, 
chữa cháy cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy, 
chữa cháy theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản các cụm dân cư, doanh 
nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn phối hợp với Công 
an tỉnh xây dựng và tăng thời lượng phát tin, bài về các chuyên mục, bài viết, 
phóng sự tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa 
cháy, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng gas, điện, hóa chất, sắp xếp, lưu 
giữ hàng hóa, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, thoát 
hiểm…, qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của chủ hộ 
gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. 

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các UBND các huyện, thành phố và 
các cơ quan liên quan:  

a) Xây dựng tài liệu tuyên truyền và chỉ đạo Công an các huyện, thành 
phố phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Tuyên truyền, quán triệt nội dung hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng 
cháy, chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, các khu dân cư, hộ gia đình; 
tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, cơ sở, tổ chức kiểm tra 
điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, đặc 
biệt là các loại hình nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong 
khu dân cư ...; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót qua đó hướng dẫn các chủ hộ 
gia đình đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy về: hệ thống, thiết bị điện; bố 
trí sắp xếp vật tư, hàng hóa; quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; gia công, 
sửa chữa, hàn cắt kim loại; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; phương án 
thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra..., xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định về công tác phòng cháy, chữa cháy. 

- Hướng dẫn UBND cấp xã, phường, thị trấn tổ chức lập, thực tập phương án 
chữa cháy tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao để nâng cao kiến thức, kỹ 
năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố của những người dân trong các khu dân 
cư cũng như những lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy, trọng tâm là 
công tác thoát nạn, cứu người bị nạn trong đám cháy. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, 
huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy 
cơ sở, lực lượng dân phòng để đội ngũ này có đủ năng lực xử lý kịp thời khi có sự 
cố cháy, nổ xảy ra, đảm bảo yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”. 

b) Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ 
nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa các vụ cháy, nổ, sự 
cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn. 



 

 

c) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ rà 
soát việc xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các khu 
dân cư; đảm bảo đủ lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ 
cháy, nổ, tai nạn, sự cố không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, 
nhất là thiệt hại về người; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, kịp thời báo 
cáo về Bộ Công an và Cục C07 tình hình, diễn biến, công tác xử lý các vụ cháy, 
nổ lớn gây thiệt hại lớn về người, tài sản xảy ra trên địa bàn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn 
này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh 
(qua Công an tỉnh) để tổng hợp, xử lý./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ;              
- V01, C07 - Bộ Công an;    (để báo cáo) 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 
- C,PCVP UBND tỉnh,  
Các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

                                                        

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 

 


		2018-12-01T10:17:58+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




