ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 861 /UBND-TCD-NC
Về việc tăng cường công tác phòng
cháy, chữa cháy dịp Tết và mùa
hanh khô năm 2022

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2021

- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình cháy trên địa Tỉnh được kéo giảm so
với năm 2020, xảy ra 11/12 vụ cháy (giảm 01 vụ = 8,3%), làm chết 03 người
(tăng 02 người), bị thương 02 người (tăng 02 người), thiệt hại tài sản khoảng 838
triệu đồng (giảm hơn 2,5 tỷ đồng); nguyên nhân cháy chủ yếu do một bộ phận
người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa
cháy trong sử dụng điện, chất đốt, nguồn nhiệt, còn chủ quan, chưa quan tâm
trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy. Bên cạnh đó, các vi phạm về an toàn
cháy, nổ tại các khu dân cư, chợ vẫn chưa được khắc phục triệt để, tiềm ẩn nguy
cơ cháy, nổ.
Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên và chủ động phòng ngừa, ngăn
chặn nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân
dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán Nhâm Dần và mùa hanh khô năm 2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu
cầu các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các nội
dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện Kế luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy,
chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc
hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp
luật về phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy,
chữa cháy; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến
kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên lĩnh vực, địa
bàn phụ trách; tổ chức tự kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa
cháy, kịp thời phát hiện và khắc phục các hạn chế, thiếu sót về phòng cháy, chữa
cháy, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện, nguy cơ có thể gây cháy, nổ.
2. Công an Tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tổng kiểm tra
an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, các địa
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bàn trọng điểm, nơi tập trung đông người như: Chợ, Trung tâm thương mại, khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, các địa điểm vui chơi giải trí; đặc biệt,
tăng cường kiểm tra đối với công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư,
hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm, nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa
cháy tại các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng và các Đoàn công tác Trung ương
đến thăm, làm việc tại địa phương; thực hiện tốt công tác thường trực 24/24, sẵn
sàng xử lý có hiệu quả các sự cố, cháy, nổ xảy ra.
3. Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và các cơ
quan truyền thông phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; thường xuyên đưa tin, bài, phóng
sự phản ánh thực trạng về công tác phòng cháy, chữa cháy, gương “người tốt,
việc tốt”, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy,
chữa cháy; phản ánh những hạn chế, tồn tại chưa được quan tâm, khắc phục có
thể dẫn đến cháy, nổ.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối
hợp với các cơ quan chức năng, các chủ rừng kiểm tra, kịp thời xử lý các tình
huống cháy rừng theo phương châm “Bốn tại chỗ”; phối hợp chính quyền địa
phương tổ chức tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, nhằm nâng
cao nhận thức của Nhân dân; tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng
thường xuyên xâm nhập rừng trái phép, để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục
phù hợp.
5. Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với
các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện, để phòng
ngừa nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị
điện; phối hợp chặt chẽ với Công an Tỉnh quản lý, hướng dẫn các cơ quan, tổ
chức, người dân sử dụng an toàn điện và các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
trong phạm vi quản lý.
6. Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan
tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở, doanh
nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở, doanh
nghiệp chủ động phòng ngừa cháy, nổ, nhất là vào ban đêm, ngoài giờ làm việc
và trong thời gian công nhân nghỉ Lễ, Tết; tăng cường lực lượng chữa cháy tại
chỗ và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng
cháy, chữa cháy, thay thế các phương tiện hư hỏng, hết niên hạn sử dụng; xây
dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, để chủ động xử lý trong mọi
tình huống.
7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với sở, ngành liên quan
triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy theo chức năng, thẩm quyền;
phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại địa phương
bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; rà soát, củng cố phương án chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
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Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng chữa cháy tại chỗ
theo quy định.
8. Giao Công an Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, kiểm tra,
đôn đốc thực hiện chỉ đạo này; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về
trên đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Đồng Tháp;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).
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