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Kính gửi:   

     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn; 

      - Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn huyện Can Lộc chưa để xảy ra vụ 

cháy, nổ lớn ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tuy nhiên đã xảy ra một số vụ 

cháy nhỏ nhưng được phát hiện và xử lý kịp thời. Hiện nay trên địa bàn huyện 

có nhiều cơ sở chế biến gỗ, kinh doanh xăng, dầu, gas, các chợ chưa được thiết 

kế xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC), công tác 

PCCC còn một số hạn chế, bất cập, nguy cơ về cháy còn tiềm ẩn ở mức độ cao. 

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do một số cơ quan, đơn vị chưa 

thực sự quan tâm đến công tác PCCC, nhất là công tác tự kiểm tra tại cơ quan 

đơn vị theo quy định. Qua các đợt kiểm tra công tác PCCC của cơ quan chức 

năng đã phát hiện, kiến nghị các hạn chế thiếu sót nhưng chưa được khắc phục 

kịp thời, hoặc thực hiện còn mang tính hình thức, việc bố trí, quản lý nguồn 

điện, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh nhiệt chưa đảm bảo theo quy định, sắp xếp, 

bố trí hàng hóa chưa đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC; một số cơ quan, 

đơn vị không thành lập đội PCCC, không kiện toàn đội PCCC khi có thay đổi về 

nhân sự… 

Để chủ động trong công tác PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của các 

cấp, các ngành và toàn dân trong công tác PCCC, góp phần kiềm chế và làm 

giảm các sự cố cháy nổ trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện tốt các nội dung sau: 

1.  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện tích cực xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh thực trạng về công tác 

PCCC; tuyên truyền, cảnh báo tác hại do cháy, nổ gây ra, những nơi có nguy cơ 

cao về cháy như: Chợ Nghèn, các chợ địa bàn xã, thị trấn, nơi tập trung đông 

người, các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 

các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, các khu rừng có nguy cơ cháy cao, 

nhất là vào mùa hanh khô. Tổ chức tuyên truyền lưu động tại trung tâm thị trấn 

Nghèn, treo các pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về “Ngày toàn dân PCCC”. 

2. Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện: tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC trong phạm vi 

quản lý; củng cố, kiện toàn các tổ, đội PCCC của đơn vị; rà soát, kiểm tra trang 



thiết bị, bảo quản, bảo dưỡng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, đề xuất trang bị 

phương tiện chữa cháy theo quy định; tổ chức thực tập phương án PCCC của 

đơn vị theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý kịp thời, phát hiện các sơ hở, thiếu 

sót về PCCC nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; tổ 

chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị, nơi tập trung đông người, dễ 

quan sát.  

3. Công an huyện phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, phúc 

tra công tác an toàn PCCC tại các cơ sở. Yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, 

thiếu sót trong công tác PCCC tại các cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường công tác tự 

kiểm tra an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; kịp thời chỉ đạo 

khắc phục các sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC; củng cố, kiện toàn lực lượng 

PCCC cơ sở trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định, bổ sung phương 

án PCCC tại chỗ phù hợp với tình hình đặc điểm hiện tại của các cơ quan, doanh 

nghiệp và tổ chức thực tập theo các tình huống đặt ra. 

 UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ 

sở sản xuất tư nhân, làng nghề, các khu vui chơi giải trí và cơ sở kinh doanh, 

dịch vụ tập trung đông người; các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn. Đồng 

thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác 

phòng cháy, chữa cháy, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra trên 

địa bàn. 

5. Trong dịp “Ngày toàn dân PCCC” - 4/10/2020, tổ chức các hoạt động 

sôi nổi, thiết thực, khích lệ phong trào toàn dân tham gia PCCC như mít tinh, 

diễu hành, tuyên truyền lưu động, treo khẩu hiệu, băng rôn hưởng ứng “Ngày 

toàn dân PCCC”. 

Các đơn vị có trụ sở làm việc độc lập treo băng rôn, bảng điện tử khẩu 

hiệu hưởng ứng “ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10 tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị từ ngày 20/9 đến ngày 10/10/2019, với một trong các nội dung sau: 

- Nhiệt liệt hưởng ứng “ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10. 

- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng 

cháy và chữa cháy - 04/10”. 

- Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Phòng cháy tốt, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. 

- Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà. 

- Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình và cá nhân. 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 19 năm Ngày toàn dân phòng cháy và 

chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2020). 



- Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, góp 

phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là 

thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, 

thị trấn và đề nghị MTTQ, các Đoàn thể cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về đơn vị thường 

trực (Công an huyện Can Lộc) trước ngày 10/10/2020 để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh 

- Công an tỉnh  

- Lưu VT. 
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