
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN GIA LỘC

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

Số:           /UBND-CAH
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân 

cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn huyện 

Gia Lộc, ngày      tháng 02 năm 2023

Kính gửi:
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an về 
tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ và (CNCH) 
đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Công văn số 
463/UBND-CA ngày 01/7/2022 của UBND huyện về tăng cường công tác PCCC và 
CNCH; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện về xây dựng 
mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn 
huyện Gia Lộc, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn đã phát huy vai trò, trách 
nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham 
gia công tác PCCC và CNCH và đã đạt được những kết quả nhất định. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nội dung công tác PCCC và CNCH kết quả còn hạn 
chế, chưa đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra như: Chỉ xây dựng được 01 mô hình “Tổ 
liên gia an toàn PCCC” tại thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu; chưa xây dựng được mô 
hình “Điểm chữa cháy công cộng”; kết quả vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị bình 
chữa cháy xách tay, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn và tỷ 
lệ cán bộ, công nhân viên, người lao động và quần chúng nhân dân tiến hành cài 
đặt sử dụng App “Báo cháy 114”, quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và 
NCH” trên mạng xã hội còn thấp,…

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 
khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, 
UBND huyện yêu cầu Công an huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn
1.1. UBND xã Hoàng Diệu tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm mô hình “Tổ 

liên gia an toàn PCCC” tại thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu. 
1.2. Tổ chức khảo sát, đánh giá nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư gồm 

từ 05- 15 hộ gia đình liền kề nhau và các ngõ, hẻm nhỏ sâu từ 50m trở lên mà xe 
chữa cháy không tiếp cận được.

Trước mắt tập trung vào các khu dân cư có nhiều hộ gia đình kết hợp sản 
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xuất kinh doanh (liền kề) có nguy cơ cháy nổ cao, các ngõ, hẻm nhỏ sâu từ 50m 
trở lên có nhiều hộ gia đình mà xe chữa cháy không tiếp cận được để tiến hành 
xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” 
(theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện). 
Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023 (có chỉ tiêu kèm theo).

1.3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy 
định về PCCC và CNCH, đảm bảo 100% các hộ gia đình để ở, hộ gia đình kết hợp 
sản xuất, kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Mỗi hộ gia đình có ít 
nhất 01 người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; tự 
trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và có phương án xử lý 
tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn. Hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở 
kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có lối thoát nạn thứ 2 phải mở lối thoát nạn thứ 
2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…). Hướng dẫn đảm bảo tối 
thiểu 20% dân số tại địa phương cài đặt sử dụng ứng dụng App “Báo cháy 114” và 
quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên mạng xã hội Zalo. Hoàn 
thành trước ngày 30/12/2023.

1.4. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 100% hộ gia đình, nhà ở kết 
hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư theo quy 
định (kiểm tra định kỳ một năm một lần). Yêu cầu chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh 
doanh, người đứng đầu cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH 
đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị; xử lý 100% hành vi vi phạm 
về PCCC và CNCH. Nội dung kiểm tra bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và quy định của UBND tỉnh Hải Dương.

1.5. Đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Kiện toàn, duy 
trì hoạt động và trang bị phương tiện PCCC cho đội dân phòng đảm bảo đi vào 
thực chất, hiệu quả. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương 
án cứu nạn, cứu hộ tại các thôn, khu dân cư.

2. Đối với Công an huyện
2.1. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng và nhân 

rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. 
Hướng dẫn các hộ gia đình tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 
“Điểm chữa cháy công cộng” thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và CNCH; 
hướng dẫn tính năng, tác dụng, cách thức sử dụng, bảo quản của từng phương tiện, 
thiết bị PCCC và CNCH được trang bị cho các hộ gia đình biết và thực hiện.

2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền theo hướng thực chất, hiệu quả, bám 
sát địa bàn, cơ sở. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức, kỹ năng PCCC và CNCH; vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2; 
trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và có phương án xử lý 
tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn; hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng App 
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“Báo cháy 114” và quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên mạng 
xã hội Zalo.

2.3. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và 
CNCH, đặc biệt là đối với lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; nội dung huấn luyện 
tập trung hướng dẫn về kiến thức PCCC trong việc thực hiện công tác phòng ngừa, 
xử lý, chữa cháy và CNCH ban đầu đối với tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn sát 
hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ sở và thôn, khu dân cư... hướng dẫn, xây 
dựng, củng cố và duy trì hoạt động lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng đảm bảo về 
cơ cấu, số lượng.

2.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công 
tác kiểm tra về PCCC và CNCH tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.5. Tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội thi, hội thao PCCC và 
CNCH cho lực lượng dân phòng hoặc cho hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

2.6. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động, tích cực tham mưu cho 
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên 
địa bàn.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu Công an huyện, UBND 
các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trên, chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu không hoàn thành các chỉ tiêu đúng 
tiến độ. Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
và tập hợp kết quả thực hiện báo cáo theo quy định./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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