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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hà, ngày        tháng 10 năm 2021

  
  Kính gửi:  

- Trưởng Công an huyện Thanh Hà;
-  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại các kho 
hàng hóa, chợ, nơi thờ tự, tôn giáo gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài 
sản. Theo thống kê cho thấy từ đầu năm 2021 đến nay cả nước xảy ra 1.723 vụ 
cháy, làm chết 72 người, bị thương 104 người, thiệt hại tài sản ước tính 332,91 tỷ 
đồng; trên địa bàn tỉnh Hải Dương, xảy ra 07 vụ cháy, không có thiệt hại về người, 
thiệt hại về tài sản 735 triệu đồng. Ngày 12/10/2021 tại huyện Thủy Nguyên, TP 
Hải Phòng xảy ra cháy chợ Núi Đèo, hậu quả thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trong nhà 
chợ, ước thiệt hại tài sản trong vụ cháy khoảng 50 tỷ đồng. Dự báo tình hình cháy 
nổ sẽ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy, nổ lớn và có khả năng gia tăng cả về 
số vụ và thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương về 
tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); 
đồng thời để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những nguy cơ xảy ra cháy, 
nổ tại cơ sở như các chợ, nơi thờ tự, tôn giáo trong thời gian tới; Với mục tiêu 
giảm thiểu các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch UBND huyện yêu 
cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phòng cháy, chữa cháy”; Luật phòng cháy và chữa cháy, các văn bản chỉ đạo 
của Chính phủ và UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện trong thời gian qua. 

2. Xây dựng và tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm quy định, nội quy về 
PCCC, rà soát củng cố lực lượng bảo vệ, lực lượng PCCC cơ sở đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; tăng cường bố trí lực lượng bảo vệ tuần 
tra, tuyên truyền, cam kết an toàn về PCCC&CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ 
cháy nổ cao như các khu vực chợ, nơi thờ tự, tôn giáo trong địa bàn huyện.

3. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ quản lý về công tác 
phòng cháy, chữa cháy tập trung thực hiện các công việc như: 

- Triển khai Công văn này đến các chức sắc tôn giáo, người có trách nhiệm 
quản lý các cơ sở tôn giáo, thờ tự, các chợ.

- Tổ chức tuyên truyền, cam kết, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về 
công tác phòng cháy chữa cháy, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, nơi thờ 



tự, tôn giáo tự kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC quản lý, sắp xếp hàng 
hóa, nguyên vật liệu là các chất dễ cháy, nổ đảm bảo gọn gàng, nên chia thành các 
cụm hoặc dãy có khoảng cách và mật độ thích hợp để tạo khoảng cách an toàn 
PCCC. Không bố trí hàng hóa, nguyên vật liệu dễ cháy sát với thiết bị điện, vật 
mang điện, các thiết bị sinh nhiệt hoặc che chắn các dụng cụ, phương tiện chữa 
cháy.

- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các chất dễ cháy, nổ và sử dụng 
các thiết bị điện, vật mang điện đảm bảo an toàn. Bảo dưỡng tổng thể hệ thống 
điện, những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải được khắc phục ngay.

- Kiểm tra, khắc phục ngay các sự cố, duy trì tình trạng hoạt động tốt của các 
hệ thống báo cháy; phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy. Trang bị bổ 
sung các dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại các khu vực có nguy 
cơ cháy, nổ cao.

- Phát huy phương châm “Bốn tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 
chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ; kịp thời cứu chữa các vụ cháy, 
nổ ngay từ khi mới phát sinh và nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát 
PCCC&CNCH-Công an tỉnh Hải Dương theo số điện thoại 114 và đội Cảnh sát 
PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Hà để phối hợp chữa cháy khi có cháy, nổ 
xảy ra.

4. Giao Công an huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát củng cố, hướng 
dẫn các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như chợ, cơ sở thờ tự, tôn giáo hoàn thiện 
phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống cháy, nổ và tổ chức thực 
tập, phối hợp diễn tập các phương án chữa cháy để sẵn sàng, chủ động khi có sự cố 
cháy, nổ xảy ra, không để đột xuất, bất ngờ. Phối hợp với Đài Phát thanh huyện đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC; xử lý nghiêm các cơ sở vi 
phạm quy định về an toàn PCCC.

Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, tổ 
chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, CA.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh
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