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        An Giang, ngày   04  tháng   9   năm 2019     
    

  

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

           “Ngày toàn dân PCCC” 

 

       Kính gửi:   

      - Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

          - Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; 

          - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2121/C07-P2 ngày 01/8/2019 của Cục Cảnh sát 

PCCC và CNCH - Bộ Công an về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn 

dân PCCC” 04/10/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành cấp 

tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

I. Đối với các sở, ban ngành cấp tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc 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 phòng cháy, chữa cháy”; Công văn số 2290/UBND-NC 

ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu 

địa phương, cơ sở trong công tác PCCC & CNCH. 

2. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 

(04/10/2019) như: míttinh, hội nghị chuyên đề về PCCC, treo băng rol, khẩu hiệu 

tuyên truyền hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC; tổ chức học tập, thi tìm hiểu kiến 

thức, kỹ năng PCCC & CNCH. 

 3. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức tuyên truyền 

các kiến thức pháp luật về PCCC cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, 

công nhân trong các cơ quan, đơn vị mình để nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ 

năng PCCC khi gặp sự cố cháy, nổ xảy ra.  

4. Tổ chức kiểm tra lực lượng PCCC cơ sở để kịp thời củng cố, kiện toàn 

các đội PCCC hiện có; khẩn trương thành lập mới các đội PCCC tại cơ quan, 

doanh nghiệp chưa được thành lập. Trang bị bổ sung các loại phương tiện chữa 

cháy cần thiết, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC & CNCH theo phương châm 04 

tại chỗ. 

5. Tiến hành kiểm tra các cơ sở, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp do ngành 

mình quản lý, kiểm tra về hiện trạng, chất lượng của hệ thống điện để kịp thời 
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khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC nhằm loại trừ các nguyên nhân, 

điều kiện có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Chỉ đạo cán bộ, nhân viên chấp hành 

nghiêm nội quy, quy định về PCCC của cơ sở theo nguyên tắc lấy phòng ngừa là 

chính. Chuẩn bị sẵn sàn lực lượng, phương tiện kịp thời dập tắt đám cháy ngay từ 

khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.  

 II. Đối với Công an tỉnh 

1. Phối hợp với các cơ quan thông tin và truyền thông tăng thời lượng đưa 

tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC nhằm huy động các tổ chức chính trị xã 

hội và nhân dân tham gia hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC.  

2. Mở các đợt kiểm tra an toàn về PCCC, chú trọng kiểm tra các cơ sở 

trọng điểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức 

huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ. Tổ chức thực tập 

các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, chợ, trung tâm 

thương mại. 

3. Hướng dẫn các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn dân PCCC; tổ chức Hội thao chữa cháy và 

CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở.  

4. Tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho đội 

viên đội PCCC Công an các đơn vị, địa phương và đội PCCC cơ sở.  

5. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân 

PCCC; đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Cục C07 trước ngày 

30/10/2019. 

6. Tham mưu, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC. Tổ chức 

xét công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. 

III. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

1. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày toàn dân PCCC 

như: Huy động lực lượng quần chúng, lực lượng PCCC dân phòng, PCCC cơ sở, 

học sinh các trường diễu hành, biểu dương lực lượng hưởng ứng Ngày toàn dân 

PCCC. Chỉ đạo các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa 

bàn treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC. 

2. Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác ĐTCB 

đối với các địa bàn, khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ, cao để chủ 

động phối hợp với lực lượng PCCC & CNCH Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn 

các biện pháp về bảo đảm an toàn PCCC; quản lý chất dễ cháy, giải pháp ngăn 

chặn cháy, chống cháy lan trên diện rộng, các biện pháp sử dụng nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, hệ thống điện và sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện; kiểm tra việc tổ 
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chức lực lượng, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ 

xảy ra.  

3. Chỉ đạo đài truyền thanh ở địa phương tăng cường tuyên truyền công tác 

PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức và kiến 

thức PCCC cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức.  

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, nhà dân nằm trong khu vực có khả năng 

xảy ra sạt, lở để chủ động di dời khi có hiện tượng sạt, lở xảy ra.   

5. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các biện pháp PCCC khu dân cư, 

nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; mở các đợt kiểm tra an toàn PCCC điện, cơ 

sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nằm trong khu dân cư. Chỉ đạo UBND cấp xã 

quan tâm trang bị phương tiện chữa cháy, củng cố lực lượng PCCC dân phòng, 

đảm bảo khi có cháy xảy ra, kịp thời tổ chức chữa cháy không để cháy lan, cháy 

lớn. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các sở, ban ngành; các cơ quan, doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế và UBND 11 huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC; đồng thời, báo cáo kết quả 

về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) trước ngày 25/10/2019 để 

tổng hợp báo cáo về Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trước ngày 30/10/2019.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ trực tiếp 

với Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Số điện thoại: 

02963.940100) để được hướng dẫn thêm./. 

 

  Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Cục C07 - BCA; 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Phòng NC, TH; 

- Lưu HCTC. 

                                                                                             Nguyễn Thanh Bình 
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