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V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

và xây dựng phong trào toàn dân 

PCCC và CNCH năm 2023 

Xuân Trường, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC 

và CNCH năm 2023, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và 

CNCH; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực 

lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2023), 22 năm Ngày toàn dân 

PCCC (04/10/2001- 04/10/2023). 

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị và nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, đảm bảo 

hoàn thành các tiêu chí trong năm 2023: 

- Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 100% khu dân cư, thôn, 

xóm, tổ dân phố và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.  

- 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia mô 

hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 

- 100% hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 2 tầng trở lên 

mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ; 

vận động các hộ gia đình có nhà để ở trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ 

phá dỡ thô sơ; 

- 100% hộ gia đình có ít nhất 01 thành viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC. 

2. Công an huyện: 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến thức, 

kỹ năng về PCCC và CNCH cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH; 

tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện. 

- Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực 

hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

3. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Phối hợp với Công an 

huyện tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật, kiến thức và kỹ năng về 
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PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lưu động; kẻ vẽ, căng 

treo panô, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn; tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

4. UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp với lực lượng Công an tăng cường phổ biến kiến thức, huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý. Xây dựng và 

củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện, nhân 

rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 100% khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân 

phố và “Điểm chữa cháy công cộng”; giao chỉ tiêu thành lập mô hình “Tổ liên gia 

an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” dựa trên số hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc điểm giao thông cho các thôn, xóm, tổ dân phố. 

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 thường xuyên báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện tổng hợp) để chỉ đạo./.  
 

Nơi nhận:     
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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