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                                         - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn đã 

được các phòng, ngành, đơn vị quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các tầng lớp nhân dân 

nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo 

đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để chủ động 

phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC, ngăn chặn các nguy cơ không để xảy ra 

cháy, nổ đối với tài sản cho các tổ chức và người dân; tiếp tục nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn cháy nổ trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh nhất là trong thời gian nắng nóng hiện nay, nguy cơ xảy ra cháy nổ 

cao. UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực Công thương, đặc biệt là các doanh nghiệp, HTX kinh doanh  

quản lý chợ, cửa hàng kinh doanh, kho chứa hàng hóa, các đơn vị kinh doanh 

xăng dầu, hộ kinh doanh gas, khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thực hiện nghiêm 

túc các nội dung sau: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng cháy nổ. 

+ Rà soát các điều kiện tại cơ sở, kiểm soát các nguy cơ gây cháy nổ để kịp 

thời phát hiện và khắc phục các hạn chế, tồn tại về phòng cháy, chữa cháy. Trang 

bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện và các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của 

đơn vị. 

+ Thường xuyên phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, Công an huyện để được hướng dẫn, hỗ trợ, giúp 

đỡ trong việc triển khai thực hiện. 

+ Lập danh sách các cửa hàng kinh doanh, kho chứa hàng hóa, các đơn vị 

kinh doanh xăng dầu, hộ kinh doanh  gas, khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn quản 

lý báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế - Hạ tầng) trước ngày 05/7/2021 

(theo mẩu gửi kèm). 
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2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Đôn đốc, theo dõi, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; tổng hợp 

tình hình, kết quả thực hiện của UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện 

theo quy định. 

3. Điện lực Hƣơng Khê. 

- Tổ chức kiểm tra hệ thống điện và phối hợp với các đơn vị viễn thông 

kiểm tra hệ thống mạng lưới điện, mạng viễn thông tại khu dân cư để phát hiện 

và khắc phục kịp thời các tồn tại thiếu sót, mất an toàn về PCCC; tập trung hướng 

dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện triển khai thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các dự án điện mặt trời mái nhà, phải đảm 

bảo các điều kiện an toàn về PCCC trước khi đóng điện thương mại. 

4. Đề nghị Đội quản lý thị trƣờng số 3. 

 Chủ động kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các mặt hàng có nguy 

cơ cháy nổ cao, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép kinh doanh, tập 

trung các mặt hàng như: xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), sang chiết gas 

trái phép trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, các Doanh nghiệp, HTX kinh doanh, quản lý chợ, các tổ chức, cá 

nhân, các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực Công thương nghiêm túc, 

triển khai thực hiện những nội dung nêu trên. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào 

để xảy ra các vụ cháy nổ phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng thì thủ trưởng các 

cơ quan, người đứng đầu cơ sở và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nơi xảy ra phải 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật./. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;   

- Sở Công thương;               

- TT huyện Ủy       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, KTHT. 
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