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V/v thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

trong công tác tuyên truyền và xây dựng 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Mỹ Lộc, ngày         tháng 03 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

             - Công an huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

  

Ngày  01/02/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc đã ban hành Kế hoạch 

số 188/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; 

Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 01/02/2023 về thực hiện nhiệm vụ phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023, Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 

09/02/2023 về thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân 

PCCC và CNCH năm 2023, Công văn số 249/UBND-CA ngày 07/02/2023 về 

việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công 

cộng”.  

Qua kết quả theo dõi, kiểm tra cho thấy UBND các xã, thị trấn đã triển khai 

thực hiện các nội dung chỉ đạo tại các văn bản trên. Tuy nhiên, việc thành lập mô 

hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại các xã, thị 

trấn vẫn còn chậm, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC còn chưa 

lan rộng, đi sâu vào quần chúng nhân dân. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

trong công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2023, UBND 

huyện Mỹ Lộc yêu cầu : 

1. UBND các xã, thị trấn 

 - Tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thành việc thành lập các mô hình 

“Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” theo đúng tiêu chí 

hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh; đảm bảo đúng thời gian, số lượng tại 

Bảng phụ lục giao chỉ tiêu kèm theo Công văn này. 

 - Chỉ đạo lực lượng Công an xã, các đơn vị chức năng hướng dẫn thôn, 

xóm, tổ dân phố...đưa nội dung về bảo đảm an toàn PCCC tại địa bàn của mình 

vào các buổi họp, sinh hoạt định kỳ của thôn, xóm, tổ dân phố; lồng ghép việc 

tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kĩ năng PCCC, thoát nạn; cung cấp thông tin, tài 

liệu pháp luật liên quan đến PCCC&CNCH trong việc tổ chứccác hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị, đoàn thể, sinh hoạt chi bộ tại các 
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khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố; đưa công tác tuyên truyên, phổ biến kiến 

thức PCCC trở thành một hoạt động sinh hoạt thường xuyên tại khu dân cư. Sau 

khi kết thúc các buổi tuyên truyền, lập biên bản ghi nhận buổi tuyên truyền, tập 

huấn, hướng dẫn về PCCC và CNCH. 

- Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và  

CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu đến ngày 31/5/2023 trên toàn huyện 

mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kiến thức về PCCC, 

hướng dẫn kỹ năng chữa cháy và CNCH; hướng dẫn người dân trên địa bàn cài 

đặt App “Báo cháy 114”, 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc 

diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về 

PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật(có hướng dẫn kèm theo). 

 - Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; các hộ 

gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh không có lối thoát nạn thứ 2 phải 

mở lối thoát nạn thứ 2 theo quy định; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về 

PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương 

tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở. 

 - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an 

huyện) trong ngày thứ 4 hằng tuần để theo dõi, chỉ đạo (có đề cương báo cáo 

kèm theo). 

 2. Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị 

trấn thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện, Công an tỉnh theo 

đúng quy định. 

Nhận được Công văn này đề nghị đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đơn vị nào không thực hiện đúng các nội 

dung trên, làm ảnh hưởng chung đến kết quả của toàn huyện thì đồng chí Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch UBND huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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