UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74 /UBND-CAH
V/v thực hiện công tác PCCC và
CNCH; phòng, chống cháy, nổ

Vĩnh Tường, ngày 10tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Công an huyện Vĩnh Tường;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC
và CNCH), ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH,
UBND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả một số
nhiệm vụ được giao góp phần hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố
gây ra trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, qua rà soát và báo cáo của Công an huyện
cho thấy một số nhiệm vụ do UBND các xã, thị trấn đảm nhiệm trong năm 2021
chưa được tổ chức thực hiện do tác động, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện.
Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Huyện
ủy, UBND huyện về PCCC và CNCH, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại Văn bản số 9545/VPCP-NC ngày 28/12/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công
văn số: 11671/UBND-NC1 ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; UBND
huyện chỉ đạo như sau:
1. UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn
bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH, bổ sung các nhiệm vụ chưa thực hiện
năm trong năm 2021 vào chương trình công tác năm 2022 của địa phương mình để
tiếp tục triển khai thực hiện, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trong tâm sau:
1.1. Quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo
của UBND huyện về công tác PCCC và CNCH, nhất là vào thời điểm lễ, Tết,
trong đó tập trung vào các văn bản: Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 16/11/2021 về
việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số:
348/KH-UBND ngày 09/2/2021 về Bảo đảm an toàn PCCC và CNCH Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ
hội đầu năm 2021 và công tác trọng tâm về PCCC và CNCH trong năm 2021; Kế
hoạch số 3816/KH-UBND ngày 23/11/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số
1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 58-KH/HU
ngày 16/11/2021 của Huyện ủy Vĩnh Tường về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW
ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban
Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ
thị số 10/CT-CTUBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện “Về việc mở
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đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước”; Chỉ thị số 01/CT-CTUBND
ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện “Về nâng cao hiệu quả công tác
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường”; Văn
bản số: 3302/UBND-CAH ngày 20/10/2021 của UBND huyện Vĩnh Tường về
tăng cường công tác quản lý V-VLN-CCHT và pháo;…
Theo phạm vi, địa bàn và chức năng, nhiệm vụ phối hợp và chỉ đạo các đơn
vị chức năng kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, đặc
biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở
kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy
nổ; đồng thời không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép tại các địa phương
trong dịp Tết.
1.2. Tổ chức kiểm tra, tuyên truyền và ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC
đối với 100% hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh được phân cấp quản lý trên
địa bàn, thực hiện xong trước ngày 18/1/2022 và hoàn thành đợt cao điểm tuyên
truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình trước ngày 10/4/2022
theo Văn bản số 403/TB-V01 ngày 26/11/2021 của Bộ Công an về Thông báo kết
luận của đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tại Hội nghị sơ kết 7 tháng thực hiện
cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để
ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Kiện toàn, củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả lực lượng dân phòng để
phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại địa bàn cơ sở bảo
đảm phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng của lực lượng này
với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ trong hoạt
động PCCC và CNCH;
Tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH thông qua phương
tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy,
nổ; kỹ năng, biện pháp thoát nạn, chữa cháy khi có cố cháy, nổ xảy ra.
* UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với UBND
huyện (Qua Công an huyện) trước ngày 30/1/2022 (UBND các xã, thị trấn gửi báo
cáo và chương trình công tác tác năm 2022), để tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Công an huyện Vĩnh Tường
- Theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện tại các
văn bản nêu trên chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn huyện; phối hợp với UBND các xã, thị trấn
và các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các cơ sở có
nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt là khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu,
cụm công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp
phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ xảy ra; có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt theo quy
định của pháp luật để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan
đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đặc biệt là vào thời điểm
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Tham mưu UBND huyện tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, CNCH
cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện.
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- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp tổ chức kiểm tra,
tuyên truyền và ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với 100% hộ gia đình kết
hợp sản xuất, kinh doanh được phân cấp quản lý trên địa bàn, thực hiện xong trước
ngày 18/1/2022 và hoàn thành đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối
với khu dân cư, hộ gia đình trước ngày 10/4/2022 theo chỉ đạo của Bộ Công an tại
Văn bản số 403/TB-V01 ngày 26/11/2021.
- Phối hợp với cơ quan truyền thông (Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể
thao, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện) để tăng cường tuyên truyền đến mọi
tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nắm được và chấp hành các
quy định của Nhà nước, chỉ đạo của UBND huyện trong lĩnh vực phòng cháy,
chữa cháy và CNCH, về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
3. Phòng Tài chính & Kế hoạch: Bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết
phục vụ việc tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng
dân phòng và công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý.
4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Cổng thông tin giao tiếp điện
tử huyện: Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, trên các chuyên trang, chuyên mục đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và
các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nắm được và chấp hành các quy định của Nhà
nước, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về lĩnh vực PCCC và CNCH, quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với
UBND huyện theo quy định, trường hợp có vụ việc phức tạp, yêu cầu báo cáo
ngay (bằng điện thoại với lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện và Văn phòng
UBND huyện; báo cáo văn bản sau); giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, tổng
hợp báo cáo kết quả chung với UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TTHU (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

