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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4062/UBND-NC

Lào Cai, ngày 31 tháng 08 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công điện số 683/CĐTTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về công tác PCCC & CNCH

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và
chữa cháy. Qua theo dõi, về cơ bản các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố đã đẩy mạnh chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu
nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp
sản xuất, kinh doanh bước đầu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc chấp hành
các quy định về PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động, thi công cải tạo, sửa
chữa công trình tại một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ, đây là nguyên nhân, tiềm
ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.
Thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng
Chính phủ; Điện số 95/ĐK:HT ngày 04/8/2022 của Bộ Công an. UBND tỉnh yêu
cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ
đạo, thực hiện một số nội dung công tác như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Công văn số 1657/UBND-NC ngày
27/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an
toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,
chỉ đạo triển khai ngay đợt tổng kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với các
cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn theo phân cấp quản lý (chú
ý hành lang thoát hiểm được bố trí sau các khu dân cư). Kiên quyết tạm đình chỉ,
đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 17 Nghị định
136/2020/NĐ-CP. Các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát chặt chẽ, kiểm tra và xử lý
triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt
động của cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở bị tạm đình chỉ,
đình chỉ hoạt động trái phép; các trường hợp cố tình đưa vào sử dụng để xảy ra
cháy gây hậu quả nghiệm trọng phải điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC&CNCH trên đài phát
thanh, truyền hình, gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động, trên Zalo,
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Facebook… Tuyên truyền những tấm gương hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ
của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để Nhân dân, các cơ quan tổ chức hiểu,
chia sẻ với những mất mát, hi sinh của lực lượng Công an và cùng chung tay với
lực lượng Công an phòng ngừa cháy, nổ, giảm thiểu những tổn thất do cháy, nổ
gây ra; tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn các kỹ năng xử lý cháy, nổ, thoát
nạn, cứu nạn của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng. Yêu cầu, hướng
dẫn người đứng đầu cơ sở thực hiện các điều kiện về PCCC&CNCH, tự tổ chức
kiểm tra an toàn PCCC&CNCH và tập trung một số nội dung: Việc duy trì yêu
cầu về ngăn cháy lan, lối ra thoát nạn, lối ra khẩn cấp; hệ thống, thiết bị PCCC,
hệ thống điện, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ…; thực
hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong thi công, cải tạo, đặc biệt việc
bảo đảm an toàn PCCC khi hàn cắt sửa chữa các công trình có nguy cơ cháy nổ
cao…
3. Rà soát, xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ theo Điều 19 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Điều 9
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp
vụ chữa cháy, CNCH bảo đảm cho lực lượng chữa cháy nắm vững kỹ, chiến
thuật, sử dụng thành thạo các thiệt bị, phương tiện PCCC&CNCH được trang
cấp, bảo đảm trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân cho lực lượng tham gia chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ hạn chế tối đa thương vong khi tham gia chữa cháy, cứu
nạn, cứu hộ; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu
nạn, cứu hộ.
4. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với
các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố; điều tra, làm rõ nguyên
nhân các vụ cháy, nổ, tai nạn, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải củng cố hồ
sơ, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
5. Kết quả thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn đề nghị các đơn
vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/9/2022 để
báo cáo Chính phủ theo quy định.
Căn cứ văn bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, QTTV1, NC1.
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