UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 237 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 25 tháng 01 năm 2022

V/v tăng cường công tác an toàn,
phòng chống cháy nổ, cung ứng
điện an toàn, ổn định trước, trong
và sau dịp tết nguyên đán

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và Trạm chiết nạp
LPG trên địa bàn huyện;
- Các doanh nghiệp kinh doanh Chợ, Siêu thị và Trung tâm
Thương mại trên địa bàn huyện;
- Các đơn vị bán điện trên địa bàn huyện;
- Các chủ đầu tư hạ tầng khu, CCN trên địa bàn huyện.
Thực hiện Văn bản số 63/SCT-QLNL ngày 13/01/2022 của Sở Công
thương về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, cung ứng
điện an toàn, ổn định trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán (sao gửi kèm theo);
UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:
1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và Trạm chiết nạp LPG, các
doanh nghiệp kinh doanh Chợ, Siêu thị và Trung tâm Thương mại, các đơn vị
bán điện và các chủ đầu tư hạ tầng khu, CCN trên địa bàn huyện tổ chức thực
hiện nghiêm theo yêu cầu của Sở Công thương tại Văn bản nêu trên.
2. Công an huyện
- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp đảm
bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại,
xăng dầu, hệ thống điện, vật liệu nổ công nghiệp, dệt may, các khu, cụm công
nghiệp… trên địa bàn huyện theo quy định.
- Chỉ đạo kiểm tra các cơ sở kinh doanh LPG chai đảm bảo an toàn PCCC
theo quy định. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về
việc thu hồi GCN đối với những cơ sở không đảm bảo điều kiện về PCCC và các
điều kiện trong khi kinh doanh LPG.
3. UBND các xã, thị trấn
- Chuyển ngay Văn bản này và thông tin đến các doanh nghiệp kinh
doanh xăng dầu và Trạm chiết nạp LPG, các doanh nghiệp kinh doanh Chợ,
Siêu thị và Trung tâm Thương mại, các đơn vị bán điện và các chủ đầu tư hạ
tầng khu, CCN trên địa bàn biết để tổ chức thực hiện.
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các
biện pháp đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ, trung tâm
thương mại, xăng dầu,… trên địa bàn huyện theo quy định.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về
PCCC và các biện pháp phòng chống cháy, nổ có hiệu quả. Tổ chức tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác PCCC trên địa bàn.
- Chỉ đạo các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn về việc tăng cường kiểm tra
hệ thống, mạng lưới điện (bao gồm cả lưới điện sau công tơ) để phát hiện và kịp
thời khắc phục, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện xử lý đối với các trường
hợp có nguy cơ mất an toàn về điện gây cháy nổ từ hệ thống, thiết bị điện. Yêu
cầu đơn vị bán điện kiên quyết sử lý, có thể áp dụng biện pháp sa thải phụ tải đối
với các trường hợp có nguy cơ cao mất an toàn về điện, có nguy cơ gây cháy nổ,
ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, CPCT UBND huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT huyện (đ/t);
- Lưu: VT.
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