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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

 Số: 2154 /UBND-NC                            Tam Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2016 

V/v tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy 

 

                    

                     Kính gửi:   

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

                                      - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 4218/UBND-NC, ngày 08/11/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, 

 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã- thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- 

thị trấn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-

CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 

1635/QĐ-TTg, ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và văn bản số 158/TB-VPCP ngày 

28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Hội nghị toàn quốc của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. 

2. Đài truyền thanh huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và 

các ngành chức năng có liên quan tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp 

thoát nạn, cứu người để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác 

thực hiện. Tập trung công khai phê phán các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng 

cháy, chữa cháy của chủ cơ sở, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

giáo dục, phòng ngừa chung. 

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các ngành 

chức năng có liên quan tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát các cơ sở có 

nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên 

quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng 

cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

4. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã- thị trấn huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng 
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ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao, như: các điểm chợ, nhà cao 

tầng, nhà liền kề, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí,… nhất là thời điểm từ nay đến Tết 

Nguyên đán 2017. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại 

nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi 

đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật. 

Giao Công an huyện (Thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ huyện) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện theo 

nội dung Công văn này đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã- thị trấn và thường xuyên báo cáo kết quả về Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện để kịp thời chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- TT. HU, HĐND (để b/c); 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- LĐVP; 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

                                                                                             
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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