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Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

 

 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản kiểm 

soát, các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người có 

nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động trở lại dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ; 

thực tế đã xảy ra một số vụ cháy, nổ gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và 

tài sản, điển hình như: Rạng sáng ngày 21/4/2022, xảy ra vụ cháy nhà dân tại phố 

Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, làm 05 người chết và 02 

người bị thương; khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/4/2022, xảy vụ cháy Nhà máy 

sợi Vinatex Phú Cường tại Cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai, thiêu rụi 4.000 m
2
 nhà xưởng,… Qua theo dõi, trên địa bàn tỉnh chưa 

xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ phục hồi, hoạt động trở lại, du khách đến Phú Yên tăng 

mạnh,… từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. 

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC 

và CNCH), kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp 

nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; thực hiện Công văn số 

2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến 

thức về PCCC đến cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân, 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện các 

quy định, biện pháp an toàn PCCC trong công tác, sinh hoạt và sản xuất, kinh 

doanh; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức chỉ đạo, 

triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH. 

Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC và CNCH trong phạm vi cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình quản lý, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở 
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thiếu sót, loại trừ những nguyên nhân, điều kiện gây cháy. Tiếp tục rà soát, đầu tư 

trang bị phương tiện PCCC và CNCH, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực 

lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành; chủ động rà soát, xây 

dựng, bổ sung và thực tập phương án chữa cháy; kiểm tra tình trạng hoạt động 

của các phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH tại chỗ; sẵn sàng huy động lực 

lượng, phương tiện tham gia chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy 

lớn. Tổ chức tốt việc thường trực bảo vệ, tuần tra canh gác tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị, nhất là vào các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, ban đêm nhằm phát hiện và 

xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt   

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tăng cường xây dựng, đăng phát 

các tin, bài, khuyến cáo, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chi bộ, hoạt động của khu 

phố, thôn, buôn, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội. Đồng thời, xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu xảy ra cháy, nổ gây 

thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi quản lý; UBND cấp xã 

thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC các cơ sở thuộc Phụ lục IV 

kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, 

Báo Phú Yên tăng cường phát sóng, đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu 

người khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. 

4. Công an tỉnh làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát các cơ sở có nguy 

hiểm cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở hoạt động trở lại sau Covid-19 

để thực hiện công tác quản lý; thực hiện kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đúng 

theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, vi phạm 

để kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và kiên quyết xử lý các hành vi vi 

phạm các quy định về PCCC và CNCH; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và 

CNCH cho người lao động, lực lượng PCCC tại cơ sở; tiếp tục rà soát, xây dựng 

và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan Công 

an đối với cơ sở phù hợp điều kiện thực tế; duy trì công tác thường trực sẵn sàng 

chiến đấu 24/24 giờ theo phương châm “04 tại chỗ”, “03 sẵn sàng”, kịp thời xử lý 

hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh và chi viện cho 

các địa phương khác khi có yêu cầu. 
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Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp tình 

hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận:                      Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục C07, Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Cơ quan thông tấn báo chí; 

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.     

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Hữu Thế  
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