
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

BCĐ PCCC&CNCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BCĐ PCCC-CA 

V/v tăng cường công tác PCCC tại  

khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở  

kết hợp sản xuất, kinh doanh 

Xuân Trường, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3374/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban chỉ đạo PCCC tỉnh 

Nam định về việc tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về PCCC, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng tại chỗ nhằm ngăn 

chặn, kiềm chế số vụ cháy, nổ xảy ra, làm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về 

người và tài sản, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, Nhân dân về cài đặt, 

sử dụng App “Báo cháy 114” trên điện thoại di động; quan tâm, theo dõi, like, chia 

sẻ và tương tác với tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”, trang 

Facebook “Alo 114 Nam Định” để cập nhật, nắm bắt thông tin, tình hình cháy, nổ, 

các quy định, cảnh báo về an toàn PCCC và CNCH, hướng dẫn thực hiện các biện 

pháp an toàn PCCC. 

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu 

hộ đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trong 

khu dân cư có huy động lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở tham gia 

(Hoàn thành trước ngày 15/10/2022). 

3. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” gắn 

với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương theo phương thức tự trang bị 

chuông báo cháy, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH tại hộ gia đình, tổ liên gia. 

UBND thị trấn Xuân Trường lựa chọn 01 khu dân cư để tổ chức xây dựng mô hình 

điểm cấp huyện. Các xã còn lại chọn 01 khu dân cư làm điểm cấp xã để thực hiện 

theo quy định. Sau 06 tháng triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá và nhân 

rộng các mô hình điểm. 

- Tổ chức rà soát, bổ sung danh sách đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản 

lý về PCCC (hoàn thành trước ngày 28/7/2022); kiểm tra an toàn về PCCC đối với 

100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở được phân cấp 
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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; tháo dỡ, tạo lối thoát nạn thứ 2 đối với 100% nhà ở, nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh có “chuồng cọp” (hoàn thành trước ngày 17/11/2022); xử lý 

100% hành vi vi phạm về PCCC&CNCH bị phát hiện qua kiểm tra. 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; thường xuyên rà soát, kiện toàn lực lượng dân phòng; tổ 

chức trang bị phương tiện PCCC và huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực 

lượng dân phòng theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này và báo cáo kết quả thực hiện về 

Ban chỉ đạo PCCC huyện (qua Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện) 

trước ngày 15/12/2022 để theo dõi, tổng hợp báo cáo Công an tỉnh, UBND huyện 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCCC tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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