
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LANG SƠN 

 
Số:            /UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     TP. Lạng Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2021 

V/v tăng cường công tác PCCC và 
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   Kính gửi:  

                      - Các phòng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

                      - UBND các phường, xã. 
 

Trong thời gian qua các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư 

trên địa bàn đã cơ bản thực hiện tốt quy định của nhà nước về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên qua thực tế kiểm tra, theo dõi tại các cơ sở 

vẫn còn một số thiếu sót như: người đứng đầu cơ sở chưa thực sự quan tâm đến 

công tác PCCC, hệ thống trang thiết bị PCCC tại cơ sở chưa được kiểm tra, bảo 

dưỡng thường xuyên, lực lượng PCCC cơ sở hoạt động thiếu hiệu quả và chữa 

được trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết, việc chấp hành các quy định PCCC 

chưa duy trì thường xuyên, nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC 

và CNCH của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân có mặt còn hạn chế. 

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên nhằm nâng cao hiệu lực quản lý 

Nhà nước về PCCC và CNCH, đồng thời thực hiện nghiêm túc Công văn số 

1448/UBND-THNC ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng 

cường công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn, UBND thành 

phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 

triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 207/KH-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND thành phố về thực hiện Quyết định số 

630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính về 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. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 1419/UBND ngày 

03/6/2021 của UBND thành phố về chức năng quản lý nhà nước về PCCC được 

phân cấp theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ; tăng cường công tác nắm tình hình các loại hình, cơ sở trên địa bàn; 

chú trọng các biện pháp cấp bách, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn về 

PCCC đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở sản xuất, kho 

hàng hóa trong khu dân cư. 
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3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “4 tại 

chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành (đảm 

bảo đủ về số lượng, biên chế, trang bị đầy đủ trang phục, phương tiện, chế độ 

chính sách và duy trì hoạt động hiệu quả); duy trì thực hiện nghiêm túc đảm bảo 

điều kiện việc xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn 

dân PCCC theo Quyết định số 256/QĐ-C07-P2 ngày 05/5/2021 của Cục Cảnh 

sát PCCC và CNCH- Bộ Công an. 

4. Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thực hiện các quy định tại Thông tư số 

149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 

11 năm 2020 của Chính phủ 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, trong đó có quy định về Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt 

động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở…; các quy định tại Thông tư số 

150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an về quy định trang bị 

phương tiện PCCC và CNCH; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890-2009 về phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, 

bảo dưỡng. 

  5. Tăng cường phối hợp hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra an toàn 

về PCCC và CNCH nhằm phát hiện kịp thời các sơ hở thiếu sót về PCCC, kiên 

quyết xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ 

sở không đảm bảo an toàn về PCCC và thông báo công khai các vi phạm cơ sở trên 

trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cơ 

sở kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, nhằm loại trừ những nguy cơ trực 

tiếp phát sinh cháy, nổ. Phối hợp với cơ sở triển khai các giải pháp, biện pháp quyết 

liệt nhằm giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đã tồn tại lâu dài tại các 

cơ sở,  khu dân cư địa bàn quản lý. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

phường, xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại 

Công văn này./. 
 

Nơi nhận:           
- Như kính gửi; 

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                           

- Công an tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND,  

- LĐ UBND thành phố; 

- CPVP, CVTH-NC; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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