
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-THNC 
 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày toàn dân phòng cháy, 

chữa cháy năm 2020 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng  9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn quốc xảy ra 1.943 vụ cháy (trong đó có 

1.661 vụ cháy các cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông và 282 vụ cháy rừng); 

làm chết 54 người, bị thương 102 người, thiệt hại 392,257 tỷ đồng và 1.075,7 ha 

rừng; đáng chú ý trong đó có 27 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, chủ yếu 

là cháy kho, xưởng sản xuất, nhà máy. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra 05 vụ 

cháy (trong đó có 03 vụ cháy nhà dân, 01 vụ cháy cơ sở karaoke và 01 vụ cháy 

rừng); làm 01 người bị thương; thiệt hại về tài sản khoảng 137 triệu đồng và 0,98 

ha rừng. Ngoài ra còn xảy ra trên 28 sự cố cháy nhỏ, thiệt hại không đáng kể. 

Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân về phòng 

cháy, chữa cháy (PCCC) còn hạn chế; một số người đứng đầu các cơ quan, doanh 

nghiệp chưa làm hết trách nhiệm đối với công tác PCCC; phương tiện chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) chưa được quan tâm đầu tư; công tác 4 tại chỗ (lực 

lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) chưa thực sự 

hiệu quả; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng nhiều nơi còn mang 

tính hình thức; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng 

PCCC chưa sâu rộng. 

Trước tình hình trên, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về 

PCCC và CNCH, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần 

chúng Nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, qua đó góp phần 

ngăn chặn, kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đồng thời tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố, cơ quan, 

doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; 

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và các văn bản 

hướng dẫn thi hành có liên quan trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý. Phát 

động, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày toàn 

dân PCCC năm 2020 như: Tự tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại 
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về công tác PCCC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản 

về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 

treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC tại trụ sở cơ quan, 

đơn vị; củng cố, kiện toàn đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, trang bị phương tiện 

chữa cháy và CNCH; duy trì điều kiện đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức thực tập phương án 

chữa cháy tại cơ sở. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

tăng cường tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH; nội dung tập 

trung giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, cảnh 

báo những nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy, hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, cách 

thức sử dụng các loại phương tiện chữa cháy thông dụng, phương pháp cứu nạn, 

thoát nạn trong đám cháy, tuyên truyền về Ngày toàn dân PCCC, tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia 

PCCC…; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như xây dựng tin bài, phóng sự 

đăng phát rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, 

khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC trên các tuyến phố, trục đường 

chính, in phát khuyến cáo về PCCC và CNCH, xây dựng video, clip, hình ảnh 

phát trên màn hình điện tử tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, 

tuyên truyền lưu động tại trung tâm các huyện, thành phố, tuyên truyền qua hệ 

thống phát thanh của khối phố, thôn bản… (có nội dung khẩu hiệu kèm theo). 

3. Ban Chỉ đạo PCCC rừng của tỉnh, huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh: đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển 

rừng và PCCC rừng; khảo sát, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy rừng; 

thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên Đài Truyền 

hình Việt Nam, cũng như tình hình, diễn biến thời tiết nắng nóng, hanh khô, 

thiên tai tại địa phương để kịp thời thông báo đến kiểm lâm các huyện, thành 

phố, UBND cấp xã của vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao biết, đề 

phòng. 

4. Công an tỉnh: là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị 

chức năng, Công an các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp thực 

hiện tốt công tác PCCC và CNCH; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn 

dân PCCC năm 2020 đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế trên địa 

bàn tỉnh. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh 

tuyên truyền về công tác PCCC, CNCH và việc tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày toàn dân PCCC; mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực 

lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của lực 

lượng này. Tổ chức xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào 

toàn dân PCCC theo Quyết định số 2747/QĐ-C66-P3 ngày 29/8/2016 của Cục 

Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an. 
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Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, có nguy 

hiểm cháy, nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại; cơ sở sản xuất, kinh doanh 

có quy mô lớn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất 

nguy hiểm về cháy, nổ, hóa chất độc, ăn mòn; các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui 

chơi giải trí, nơi tập trung đông người. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, 

cá nhân vi phạm quy định của Nhà nước về PCCC, đối với trường hợp vi phạm 

nghiêm trọng có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ phải ra quyết định tạm 

đình chỉ hoặc đình chỉ để khắc phục dứt điểm. Tiến hành ký cam kết đảm bảo an 

toàn PCCC đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở. 

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH ít nhất 04 cơ sở trọng 

điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh có sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng; 

tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ thường trực chiến đấu, sẵn sàng tham gia chữa 

cháy, CNCH khi có yêu cầu, đặc biệt tăng cường trực chiến trong thời gian trên 

địa bàn có những diễn biến bất thường của thời tiết như nắng nóng kéo dài, mưa 

bão đổ bộ; đồng thời làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, sự cố, giúp Nhân 

dân khắc phục hậu quả xảy ra trong mùa mưa bão. 

5. Sở Tài chính: căn cứ nội dung hoạt động của các sở, ngành được phân 

công cân đối ngân sách, thẩm định, cấp kinh phí để các đơn vị thực hiện. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, 

thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, phấn 

đấu không để xảy ra cháy, nổ lớn và sự cố, tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng 

trong dịp Ngày toàn dân PCCC năm 2020; các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả 

về cơ quan thường trực (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh) 

trước ngày 25/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10/2020 

 

 

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10”. 

 2. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy - 04/10”. 

 3. Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

 4. Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ 

của mỗi công dân. 

 5. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và hiệu quả. 

 6. Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 7. Mỗi người dân cần tích cực chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững 

pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy. 

 8. Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là góp 

phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

 9. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là 

thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình. 

 10. Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy 

để loại trừ nguy cơ cháy nổ. 

 11. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà. 

 12. Cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu chúng ta chủ 

quan, lơ là. 

 13. Hãy giành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến. 

 14. Khi phát hiện cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hay gọi số máy 

114./. 


		2020-09-14T11:35:45+0700


		2020-09-14T15:56:51+0700


		2020-09-14T15:56:51+0700


		2020-09-14T15:56:51+0700




