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

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC 

V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra              

an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, hộ 

gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

Hà Nam, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:  
   

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

         - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt 

đã xảy ra một số vụ cháy lớn làm chết nhiều người tại các hộ gia đình vừa ở vừa 

sản xuất, kinh doanh. Điển hình như: Vụ cháy nhà dân rạng sáng ngày 30/3/2021 

tại số 899, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh, làm 06 người chết; vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em số 311, 

Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ngày 

04/4/2021, làm 04 người tử vong. Tại tỉnh Hà Nam, sáng ngày 06/4/2021, đã xảy 

ra vụ cháy tại cửa hàng thời trang số nhà 151, đường Biên Hòa, phường Lương 

Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý gây thiệt hại nhiều hàng hóa, đồ dùng.  

Nguyên nhân gây cháy, thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu là do 

thiếu kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thoát nạn, do sơ 

suất bất cẩn trong sử dụng lửa, sử dụng nguồn nhiệt; các nhà bị cháy hầu hết 

thuộc dạng nhà ống, chỉ có duy nhất một lối thoát nạn; quá trình sản xuất, kinh 

doanh tập trung nhiều hàng hóa hoặc chứa nhiều vật liệu dễ cháy, không bảo 

đảm khoảng cách an toàn để thoát nạn, không trang bị hoặc trang bị phương tiện 

PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) không đầy đủ; hệ thống điện trong nhà ở, 

khu vực sản xuất, kinh doanh kết hợp nhà ở không bảo đảm. Mặt khác, do đặc 

thù về địa hình, tính chất hoạt động dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận và 

triển khai lực lượng, phương tiện để chữa cháy, CNCH. 

Trước tình hình đó, nhằm kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy, nổ và thiệt 

hại do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thực 

hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra 

an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

và để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm giảm cháy, nổ và thiệt 

hại do cháy, nổ gây ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời 

lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC, đặc 

biệt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC, thông báo rộng rãi và đề nghị nhân dân tự kiểm tra, 

thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC của cơ sở, khu dân cư và hộ gia đình 

(Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 
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Chính phủ) trên hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư hoặc các hình thức có 

hiệu quả khác. Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm về 

PCCC của các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trên phương tiện thông tin 

đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước 

về PCCC, chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu mở Hội nghị tiếp nhận các 

cơ sở quản lý nhà nước về PCCC theo phân cấp, được quy định tại Nghị định 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) phối hợp với 

ngành điện lực, các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư, lực lượng dân phòng để 

kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các hộ gia đình với phương châm “đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở”, tập trung chú ý an toàn PCCC trong sử 

dụng điện, hóa chất; việc quản lý và sử dụng an toàn chất cháy, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt; chất và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; đường và lối thoát nạn; 

khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giao thông, 

nguồn nước phục vụ chữa cháy…; lập biên bản chỉ rõ những vi phạm quy định 

về PCCC và CNCH tại từng hộ gia đình, nhất là hộ gia đình có kết hợp sản 

xuất, kinh doanh; yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết để tổ chức khắc phục các 

tồn tại, vi phạm quy định về PCCC và CNCH sau kiểm tra.   

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH, Công an các huyện, thị xã, thành phố) tham mưu Uỷ ban nhân dân các 

cấp thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn, nhất là 

việc phân cấp quản lý về PCCC theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, làm rõ vai 

trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn 

PCCC tại các hộ gia đình, khu dân cư, tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và 

CNCH cho người đứng đầu chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng 

dân phòng và lực lượng Công an cấp xã.  

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc 

thực hiện ở cơ sở, kiểm tra trực tiếp đối với những cơ sở có nhiều nguy hiểm 

cháy, nổ trong khu dân cư, các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành 

lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản 

lý của Cơ quan Công an cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã. Tăng cường chỉ 

đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC, đối với 

những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC phải 

kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ gây thiệt 

hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những 

trường hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
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4. Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai, thực hiện Quyết định số 952/QĐ-

UBND ngày 12/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định tạm thời biện 

pháp để xử lý đối với nhà chuyển đổi công năng, vừa làm nơi ở, vừa sản xuất, 

kinh doanh làm kho tàng… không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.   

5. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ sở thuộc quyền quản lý tăng cường công tác 

PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, 

triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực 

lượng Cảnh sát PCCC để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, định hướng dư luận, không để 

các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá. Thủ trưởng các sở, ngành, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản. 

6. Công ty Điện lực Hà Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường 

xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trong phạm vi quản lý của 

mình. Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các 

nguy cơ gây mất an toàn điện phía sau công tơ, trong sử dụng các thiết bị điện 

của các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh để có các khuyến 

cáo phù hợp trong việc đảm bảo an toàn PCCC; bố trí cán bộ tham gia các 

đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC của cấp tỉnh, cấp huyện. 

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai, thực hiện đợt cao điểm có hiệu quả.  

Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 

15/10/2021. Kế hoạch triển khai gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) 

trước ngày 30/4/2021; báo cáo kết quả thực hiện đợt 1 gửi trước ngày 15/7/2021; 

kết quả tổng kết gửi trước ngày 15/10/2021.  

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện Công văn này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết 

quả thực hiện về Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

                            
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- VPUB: LĐVP, NC, GTXD, QTTV; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Huy 
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