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Kính gửi: Đảng ủy- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-CAT-PC07 ngày 19/01/2023 của Giám đốc 

Công an tỉnh về việc thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn 

dân PCCC và CNCH năm 2023; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 01/02/2023 

của UBND huyện Mỹ Lộc về thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ năm 2023; UBND huyện Mỹ Lộc đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết, tập trung chỉ đạo 

quyết liệt về xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy 

công cộng”, mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá 

dỡ thô sơ, thực hiện công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC; yêu cầu 

các Chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng Nghị quyết, kế hoạch để tổ chức thực 

hiện, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo cấp xã (thành phần tham gia 

Ban chỉ đạo gồm: các ban, ngành đoàn thể, nòng cốt là lực lượng Công an, Đội 

trưởng, Đội phó đội dân phòng, Bí thư, Trưởng thôn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, 

điện lực...) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn nội dung, phương 

pháp tổ chức thực hiện cho các lực lượng tham gia (có thể kết hợp mời đại diện hộ 

gia đình trên địa bàn để tuyên truyền, huấn luyện về PCCC, nội dung mô hình “Tổ 

liên gia an toàn PCCC”, “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.  

-  Chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn và Đội trưởng, Đội phó đội dân 

phòng chủ trì phối hợp với Bí thư, Trưởng thôn... tổ chức rà soát, lập danh sách 

toàn bộ các hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền vận 

động trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, tạo lối thoát nạn thứ 

2, phát tờ rơi đối với từng hộ gia đình. Trên cơ sở tổng số hộ gia đình, nhà để ở kết 



 
 

hợp sản xuất, kinh doanh ở từng thôn, xóm để dự tính tổng số mô hình “Tổ liên 

gia an toàn PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng” phải thành lập trên địa bàn. 

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện) 

trước ngày 25/02/2023 để tổng hợp, báo cáo Công an tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT,CA. 
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