
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /UBND-NC 
V/v triển khai thực hiện đợt 

cao điểm về tuyên truyền, 

kiểm tra an toàn về PCCC đối 

với khu dân cư, hộ gia đình, 

nhà để ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2021 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước liên tiếp những vụ cháy xảy 

ra trong khu vực dân cư gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, điển hình 

như: Vụ cháy ngày 25/3/2021, tại nhà số 697/485/60 đường Phạm Thế Hiển, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh khiến 3 người trong một gia đình tử vong; vụ cháy ngày 

30/3/2021, tại nhà số 899 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khiến 6 người trong một gia đình tử vong và 

mới đây ngày 04/4/2021 tiếp tục một vụ cháy trên phố Tôn Đức Thắng, Quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội làm 4 người trong một gia đình tử vong. 

 Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ Công an về 

việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa 

cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về 

PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng 

thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý tình huống cháy, nổ khi 

mới phát sinh. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên mục 

về an toàn PCCC, đăng, phát các Clip hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn; tuyên 

truyền về số máy 114 để báo cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn cơ sở, người 

dân những biện pháp đảm bảo an toàn, biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, 

chất cháy; cảnh báo nguy cơ gây cháy, nổ; hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn, 

giới thiệu gương người tốt, việc tốt về PCCC...; tăng thời lượng, nội dung, phát 

sóng chương trình vào khung giờ vàng, giờ cao điểm để người dân có thể theo dõi, 

thực hiện; gửi tin nhắn (sms) tuyên truyền đến số điện thoại của người dân.  

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Chỉ đạo: UBND cấp xã tổ chức công tác tuyên truyền trực tiếp, vận động 

người dân thực hiện tốt các quy định về PCCC và trách nhiệm của chủ hộ gia đình, 
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cá nhân trong công tác PCCC tại các khu dân cư, tổ dân phố. Tuyên truyền thông 

qua lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể, chính trị xã hội 

tại khu dân cư; tuyên truyền bằng tờ rơi, băng rôn, loa phát thanh của phường, xã. 

Xây dựng hiệu quả các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả và 

triển khai áp dụng, nhân rộng tại các địa phương, tiến tới xây dựng các cụm dân cư 

an toàn PCCC. Đài Truyền thanh, truyền hình địa phương xây dựng các chuyên 

mục về an toàn PCCC, xây dựng các phóng sự, clip hướng dẫn kỹ năng PCCC, 

thoát nạn, giới thiệu gương người tốt, việc tốt về PCCC; tăng thời lượng nội dung, 

phát sóng chương trình vào khung giờ vàng, giờ cao điểm để người dân có thể theo 

dõi, thực hiện. 

- Chỉ đạo thành lập các đoàn liên ngành (thành phần gồm Cảnh sát 

PCCC&CNCH cấp huyện, đơn vị quản lý trật tự xây dựng đô thị, điện lực; đại 

diện UBND cấp xã, Công an cấp xã và phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị), tổ 

chức kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn PCCC đối với các đối tượng 

nêu trên. Kết thúc kiểm tra, lập biên bản theo mẫu số PC10 ban hành kèm theo 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và yêu cầu chủ hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.  

- Bố trí ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua 

Công an tỉnh - Phòng PC07) giai đoạn 1 trước ngày 28/7/2021, giai đoạn 2 trước 

ngày 20/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an theo quy định. Giao Công an 

tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện; tổng 

hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ Công an (C07); 

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Báo LC, Đài PT&TH tỉnh;  

- Lãnh đạo VP; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng QTTV; 

- BBT; 

- Lưu: VT, TH3,NC1. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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