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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Số: 884/UBND-KT 
V/v tăng cường công tác phòng 

cháy chữa cháy  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

          TP. Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 5 năm 2018 

 

   Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố; 

- Công an thành phố Hà Tĩnh; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố; 

- UBND các phường, xã; 
 

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ 

xảy ra và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn Thành phố; đồng thời triển 

khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà 

nước, quy định của Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH; thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng 

cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 

Chỉ thị số 25-CT/Th.U ngày 16/4/2018 của Ban thường vụ Thành ủy về việc 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy 

trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn về PCCC phục 

vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố, UBND thành phố yêu cầu 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, 

xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tập 

trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tăng cường công tác tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức người dân và các tổ chức, cơ quan, 

đơn vị đóng trên địa bàn về công tác PCCC; chủ động phối hợp kiểm tra các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có nhiều nguy cơ cao về cháy nổ như: chợ, 

trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở gò hàn, cửa hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa 

lỏng, kinh doanh buôn bán các loại vật liệu dễ gây cháy... 

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố: 

Thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC tại cơ quan đơn vị; phối hợp với với 

các đơn vị liên quan tăng cường tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC 

– CNCH của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đầu tư kinh phí thay thế, bổ sung 

đầy đủ các thiết bị PCCC theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh & Truyền hình thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hướng dẫn kiến thức về PCCC và CNCH; nhất là các biện pháp thoát 

nạn, cứu người; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về 

PCCC và CNCH; kịp thời tham mưu UBND thành phố nêu gương các tập thể, 

cá nhân điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH. 

4. Công an thành phố : Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC ; 

tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an 
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tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PCCC đối với trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, nhà cao tầng, khu đô thị, Cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, 

khu dân cư tập trung, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, cơ sở sản xuất và 

các công trình trọng điểm khác có nguy cơ cháy nổ cao; kiên quyết xử lý các 

hành vi vi phạm về PCCC theo quy định của pháp luật. 

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban chức năng thành phố và UBND các 

phường, xã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, thống kê các Cụm công nghiệp, các 

chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm 

bảo yêu cầu về an toàn PCCC; đề xuất các giải pháp, phương án di chuyển, cải 

tạo nâng cấp để đảm bảo các tiêu chí về PCCC và điều kiện thoát nạn theo quy 

điṇh. 

5. Phòng Lao động , TB&XH chủ trì phối hơp̣ với các phòng : Kinh tế , 

Quản lý đô thị , Công an Thành phố triển khai các hoaṭ đôṇg hưởng ứng tháng 

hành động an toàn vệ sinh lao động , phòng chống cháy nổ năm 2018, thành lập 

đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạc h kiểm tra an toàn vê ̣sinh lao đôṇg , phòng 

chống cháy nổ trên điạ bàn Thành phố. 

6. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể Thành phố tuyên truyền cán bộ, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân về Luật và các quy định của pháp luật về 

PCCC nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc bảo vệ 

tính mạng, tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá nhân.  

7. Đề nghị Công an tỉnh Hà Tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và 

CHCN phối hợp tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và tập huấn công 

tác PCCC - CNCH cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành 

phố. Khi cháy, nổ xảy ra huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Thành 

phố triển khai dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. 
 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch 

UBND các phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trên.Định kỳ 6 tháng (trước 10/5), 01 năm (trước 10/11) tổng hợp kết quả, 

báo cáo UBND thành phố (qua Công an thành phố để tổng hợp). Giao 

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc việc 

triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND thành phố theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Công an Tỉnh; 

- Phòng cảnh sát PCCC-CNCH Công an Tỉnh; 

- TT Thành ủy Hà Tĩnh; 

- TT HĐND thành phố; 

- UBMTTQ và các đoàn thể Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- BQL chợ Thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 

- Gửi:  

+ Văn bản giấy: Các TP không nhận VB điêṇ tử; 

+ Văn bản điêṇ tử: Các thành phần còn lại; 

+ Cổng thông tin điện tử Thành phố. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Lê Quang Đức 
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