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Lộc Ninh, ng à yă h thảng 12 năm 2021

Vv tiếp tục thực hiện đợt cao điểm
về tuyên truyền, kiểm tra an toàn
PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình,
nhà để ở kết họp sản xuất, kinh doanh.

Kính gửi: Hiệu trưỏng các trưòng trực thuộc trong huyện.
Căn cứ Công văn số 3684/UBND-TH ngày 03/12/2021 của UBND huyện về việc
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu
dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;
Phòng GD& ĐT đề nghị các trường nghiên cứu các nội dung và triển khai thực
hiện theo Cộng văn số 3684/UBND-TH ngày 03/12/2021 (đính kèm).

- Đề nghị các trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,
viên chức, người lao động chấp hành tốt các quy định về PCCC và CNCH, quy định tại
Quyết định số 42/202 i/Q Đ -U B N D ngày 22Â 0/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy
định về an toàn PCCC đối với hộ gia đình riêng lẻ và nhà để ở kết họp với sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn.
- Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở làm việc.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, video, clip
trong tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH.
N hận được Công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- N h ư trên;
- Lưu V T .
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Lộc Ninỉt, ngàyủS tháng 12 năm 2021

V /v tíép tục thực hiộn đợt cao điểm
về tuyèn truyền, kiểm tra aji toàn
PCCC đói với khụ dân cư. hộ ậia
đỉnli, nhà để ở két hợp sản xuat,
kinh doaiih.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, tíiị trấn.
TJiực hiện Công văii số 1628/CAT-PC07 Kgày 23/11/2021 của Công an
tỉnh Bình Phước về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm
tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đinh, nhà ở kết họrp sản xuất, kinli
doanh. Chủ tịch ƯBND huyện Lộc Ninh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban
ngliành, đoàn thể; Chú tịch UBND các xã, thị trấn ữiực ỉùện các nội đung sau:
1.
Đối vói công tác ban hành văn bản chỉ đạo triển ìdiai Quyết định
SỐ 42/2021/QĐ-ƯBNI) ngày 22/10/2021 của ƯBNĐ"tình ban hành Quy đỊnh
về aii toàn PCCC đối vói hộ gia đình riêng lè và nhà để ỏ- kết họ*p sân xuất,
kinh doanh trên địa bàII tỉnh.
1.1. Công an huyện.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dần thực hiện tốt các
quy địnli về PCCC và trách nliiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân ừọng công tác
PCCC theo Quyết định số 42/2021/QĐ-ƯBND ngày 22/10/2021 cua ƯBND
tỉíih ban hànJi Quy định về an toàn PCCC đối với hộ gia đình riêng ỉẻ và nhà để
ở kết hợp sản xuất, kinji doanh trên địa bàn huyện; xáy dựng hiệu quả các điển
likứi tiên tiến, mô hỉnh tiêu biểu, cách làm hiệu quả và triển kliai áp đụng, nhân
rộng tại các xã, tíiỊ trấn tiến tới xây dựng khu dân cư an toàn PCCC.

- P]iối hợp Phòng VHTT nâne cao chất lượng các chuyên mục về an toàn
PCCC, xây dimg chủ đề, phóng sự, tiểu phẩm, video hướng dẫn kỹ năng thoát
nạiT, kiến thức an toàn PCCC; giới thiệu gươiig người tốt, việc tốt về PCCC;
tăng thời lượng, nội dung, phát sóng chương trinh vào các khung giờ vảng, giờ
cao điểm để người đân có Uiể theo dõi, thực hiện và nắm rõ nội dimg văn bản.
1.2. Phòng Văn hóa-Thông tin.
- ư u tiên tliời lượng khung giờ phát sóng các phỏng sự, đưa tin, bài tuyên
truvền các hoạt động về PCCC và CNCH.

- Phối hc^ đẩy mạnh công tác tuvên ữuyền, vận động ngưòrỉ dần thực hịện
tốt các quy định về PCCC và trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân trong
cÔĩigtácPCCC.
1.3. Các CO' quan, bati ngành, đoàn thễ.
- Tiếp tục tằng cường công tác tuvên tniyền, vận dộng trong cơ quạn, đơn
vị, cần bộ, công chức, viên chức, lĩgười ỉao động, đoàn viêĩi, hội viên chấp hành
tốt các quy định về PCCC và CNCH, quy địrứitại Quyết địiih. sổ 42/2021/QĐUBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh bạn hàah Quy định về an toàn PCCC
đối với hộ gia đình riêng lẻ và nhẳ để ờ kết hợp sàn xuất, kinh doatilìi trên địa
bàn huyện,
- Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bào an toàn PCCC tại ừụ sở làm
việc. Đẩy mạoh ứng dụng công Iigliệ thông tin (mạng xã hội, viđeo, clip,...)
tròng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtị kiến thức về PCCC vả CNCH.
1.4. UBND các các xã, thị trấn.
- Tổ chức tuyên truyền, thông tm về an toàn PCCC, bưống dẫn kỹ năna
thoát nạn, kiếĩi thức an toàn PCCC, Quyết dịiih số 42/202l/Q Đ -U B I^ ngày
22/10/2021 của UBND tĩnh ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với hộ
gia đinh riêng lẻ vả ĩihà để ờ kết hợp sản xuất, kiáh doanh trên địa bàn .huyện;
giới thiệu gương người tốt, việc tốt về PCCC; tẫiig tiiòd Iượngị nội duna, phát
sóng chưởng ừỉnb vào các kliuĩig giờ vàiig, giờ cao điểm để người dân có thể
tỉieo dõi và thực hiện.
- Chỉ đạo lực lưọaig Công an cấp xẵ tham mưu thàixli lập các tổ công tác
tuỵên tfuyền, kiểm ữa an toàn PCCC íại các hộ gia đìnli, lứià để ồ kết hơp sân
xuất, kỉnli đoanh, thành phầii gồtti: Lãnh đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã,
XrựỞDg ấp, kỉiu phố.
- Vận động các hộ gia đỉữh chủ động mở lối tìioát hiểm nga}' ữên các ỉồng
sắt “chuồng cọp” bằng cách cắt các song chắn, gắiíỊ bản lề tạo ứiành cánh cửa để
thoát nạn klii có sự cố cháy, nổ xảy ra, ừang bị bùili chữa cháy và các phương
tiện chữa cháy và CNCH ban đầu. Qua đó, góp phần hạn chế tliấp nhất các ứiiệt
hại về cháy, nổ, bảo đảm aj3 toàn về người và tài sài cho bản tlìân. gia đỉnh và toàn
xã hội,
2.
Đối VÓI công tác tổ chức phát động phong trào toàn dân tham giạ
FCCC, tiếp tục đẫy mạnh, nhâìi rộng mô hình về an toàn PCCC tại các
khu dân cw, cụm dân cư, hộ gia đình như: Plìong trào tự tháo dỡ lồng sắt
“chuồng cọp’’, md" ỉối thoát nạn thứ 2, trang bị l>jnh chữa cháy và các
phii-ơng tiện chĩra cháy vã CNCH ban đẩu.
2.1. Công an huyện.

- Chĩ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cấp xẵ tổ chức tuyên íruyềo. ký cam
kêt và phổ biến các quy định của pháp Ixiật về côag tác PCCC, các hành vi câm và
n ^ y ê n nliân, cảnh báo dẫn đến cháy, nổ; thực ừạag, tồn tại, b ầ cập và các vi phạm
vểPCCC.
- Phối họp cấp xã tổ chức tuyên ừxiyền, tóểm tra an toàn PCCC tại các hộ
gia đình, Iihà để ờ kếí họfp sản x-uất, kinh doanii, đồng thời rà soát đề xuẩí trang bị
các phưang tìện, dụng cụ đảm bảo côníĩ tác PCCC & CNCH ban dầu. Qua ứó, góp
phần hạn chể thấp ỉihất các ửũệí hại về cháv, nồ. 1580 đảaiii an toàn về người và tải
sản cho bản thân, gía đình và toàn xã hội.
2.2. UBND các xã, thị trấn.
- Phối hợp với lực lưọng Công an huyện ổ chức phát động phong ữào toàn
đân ữiam gia PCCC, tiếp tục đẩy manh, nhân rộng mô hình về an toàn PCCC
tại các khu dân cư, cụm dân cư, hộ gia đinh nhv: Phong ừào tự ứiáo dỡ lồng sắt
“chuồng cọp”, mở lối thoát nạn tliứ 2, ữang bị bình chữa cháy và các phưcmg
tiện chữa cháy vả CNCH ban đầu.
- Tăng cường công tác tuyên ữuyền thông qua các hình tíiức: Tuyên
truyền rộng rãi ữên các phương tiện thông tin itại chúng; thông qua tuyên tfU}'ền
của các tổ chức chính ừị xã hội, cơ quan, tổ chỏc, khu phố, khu dân cư qua hệ
thống truyền thajn]i cơ sở; thông qua tuyên trưyềiĩ bằng hình thức mở các -lóp
huấn iuyện ngliiệp vụ PCCC và CNCH trực tujến; kết hợp chặc chẽ giữa cồng
tác tuyên truyền, huáng dẫn, kiểm tra và xứ lý vi phạm; tíiông qua tuyên ửuyền
bằng hình tliức họp dân; in ấn, phát hàiứi các liiuyến cáo, các biện pháp an toàn
PCCC, cẩm nang PCCC và CNCHj tờ rod về tuyêD tiuyền PCCC; xây dựng
thêm các các mô hình tuyên trayềiĩ về m toàxĩ PCCC.
- Chĩ đạo Đài phát thanh đưa tin bài phát động phong ừào toàn dân tham
gia PCCC, tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng mô tình, về an toàn PCCC tại các tóu
dân cư, cụm dân cư, hộ gia đbứi nliư: Phong trào tự ứiảo dỡ lồng sắt “chuồng
cọp”, mở lổi thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy và các phưomg tiện chữa
cháy vả QSÍCH ban đầu; tăng thời lượng, nội dưng, phát sóng trên các loa phát
thanh tại các khu dân cư.
3. Đối với công tác cũng cố, kiện toàn Đội dân pỉiôhg.
- Clìủ tịch UBND cấp xã củng cố, kiện toàn Đội chữa cháy đân phòng ừên
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phòng khi có sự ứiay đổi tại các kliu dân cư; Baa hành quy chế hoạt động, đảm bảo
kmii plií, nơi làm việc, trang bị phương tiện, quan tâm đến chế độ chính sách và
đầu tư trang bị trang phục, phương tiện chữa cháy và CNCH cho lực lượng này để
.kịp ửiời xử lý hiệu quả cảc sự cổ chảyj nổ ban đầu.

Đâm. bảo mỗi khu dân cư phải ữiành lập được 01 Đội dân phòng ứ*eo quỵ
định tại N ^ ậ địnỉi 136/2020,'NĐ-CP ngày 24/1Ỉ/2020 của Chính phủ Quy đmli chi
tiết một số điều và biện pháp ứũ hành Luật Phòiig cháy và chữa cháy và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và CNCH.
Yêu cầu Thủ trường các đơn vị triển ỉđiai, ữiực hiện nghiêm tóc. Giao
uyện theo dõi, đôn đếc việc thực hiệĩi, kịp ửiời báo cáo Chủ tịch
Công an huy
UBXĐ huyện
biết, chỉ
chi đạo,/', [■//
■ện biếụ
✓

-Vyi nhận:

- T T .IS X D - UEXD tinh;
- Còng an linh (PC07);
- Công an huyện (QLHC);
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- ƯBND các ỴẬ, thi trấn;
-L ư u :V T

