UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO PCCC VÀ CNCH

Số: 3527 /BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2021

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
“Ngày toàn dân PCCC” 04-10

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Cháy, nổ là hiểm họa luôn tiềm ẩn đối với mọi hoạt động sản xuất kinh
doanh, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Xã hội
càng phát triển, nhu cầu sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất,
sinh hoạt ngày càng tăng; bên cạnh đó biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ý
thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của một bộ phận
người dân chưa cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ.
Theo thống kê của Bộ Công an, hằng năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ
cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chỉ tính riêng 8 tháng
đầu năm 2021 toàn quốc đã xảy ra 1.586 vụ cháy, làm chết 59 người, bị thương
98 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng và gần 3.200 ha rừng. Đáng
chú ý, đã xảy ra một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài
sản, điển hình như: Vụ cháy xảy ra ngày 03/01/2021 tại Công ty CP may Tam
Quan thuộc CCN Tam Quan, tỉnh Bình Định, thiệt hại tài sản ước tính khoảng
28,9 tỷ đồng; vụ cháy xảy ra ngày 27/3/2021 tại Công ty TNHH Ivory xã Thọ
Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 80 tỷ
đồng; vụ cháy nhà dân xảy ra ngày 04/02/2021 tại số nhà 3A, ngách 124/25
Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội làm chết 04 người; vụ cháy nhà dân xảy ra
ngày 30/3/2021 tại số nhà 899, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức,
TP Hồ Chí Minh làm chết 06 người; vụ cháy xảy ra ngày 07/5/2021 tại nhà ở kết
hợp sản xuất nến tại hẻm 47/52/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP Hồ
Chí Minh làm chết 08 người… Địa bàn tỉnh Hải Dương 8 tháng đầu năm 2021
xảy ra 15 vụ cháy nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất và phương
tiện cơ giới, gây thiệt hại tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp
đến an ninh, trật tự, an sinh xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh.
Để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, tổ
chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phát huy những thành
quả trong công tác PCCC, kiềm chế, giảm thiểu tối đa số vụ cháy và thiệt hại do
cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển
kinh tế. Đồng thời, tích cực có những hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 60 năm
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc Lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh quy
định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC; 20 năm “Ngày toàn dân
PCCC” (04/10/2001-04/10/2021), Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Hải
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Dương yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt một số nội
dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu
quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019
của Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính
sách, pháp luật về PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH.
2. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký
Sắc Lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối
với công tác PCCC; 20 năm “Ngày toàn dân PCCC” (04/10/2001-04/10/2021),
với những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện phòng dịch Covid-19.
Tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC và
CNCH tới đông đảo các tầng lớp nhân dân với nhiều phương pháp, hình thức
phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; chỉ đạo
tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và
CNCH; tăng cường hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực
lượng dân phòng, tổ chức lực lượng tuần tra, thường trực 24/24h trong ngày, bố
trí đầy đủ các dụng cụ, phương tiện chữa cháy đảm bảo phương châm “Bốn tại
chỗ” trong công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, cơ sở, khu dân cư
thuộc phạm vi quản lý của mình theo đúng quy định của pháp luật về PCCC và
CNCH.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan phát thanh truyền hình và báo
Hải Dương tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông các
cấp tăng cường thời lượng phát tin, phát sóng, ưu tiên khung giờ cao điểm để
đưa tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các kỹ năng, biện pháp đảm bảo an
toàn PCCC và CNCH; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 60 năm
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc Lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh quy
định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC; 20 năm “Ngày toàn dân
PCCC” (04/10/2001-04/10/2021); biểu dương gương người tốt, việc tốt trong
phong trào toàn dân PCCC và CNCH.
4. Công an tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC
và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp với các
đơn vị ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật,
kỹ năng về PCCC và CNCH tới các tầng lớp nhân dân; tham mưu UBND, Ban
chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh biểu dương, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển
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hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân PCCC”; tăng cường hướng dẫn các
cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt công tác tự
kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong phạm vi hoạt động của cơ sở,
cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình.
5. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình chủ động phổ
biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH, ban hành nội quy, quy định về
PCCC, sẵn sàng phương án chữa cháy, CNCH đảm bảo phù hợp với tính chất,
đặc điểm hoạt động của cơ sở; tự kiểm tra điều kiện an toàn PCCC và bố trí lực
lượng, trang bị dụng cụ, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy và CNCH
trong mọi tình huống trong phạm vi cơ sở phụ trách. Tổ chức tuyên truyền, ký
cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên và người
lạo động; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích và các hoạt động hưởng ứng
“Ngày toàn dân PCCC” 04/10; tổ chức khen thưởng và đề xuất khen thưởng tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH đảm bảo phù
hợp với thực tiễn của đơn vị, cơ sở và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình hiện nay.
Với tinh thần chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy và CNCH, đảm
bảo an toàn cuộc sống, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND
các cấp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc
các nội dung trên và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh (qua
Công an tỉnh) trước ngày 20/10/2021 để tập hợp báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an (C07);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Triệu Thế Hùng
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PHỤ LỤC: GỢI Ý MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 04/10/2021

1. Nhiệt liệt hưởng ứng “60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát
PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2021), 20 năm Ngày toàn dân PCCC
(04/10/2001 - 04/10/2021)”.
2. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “60 năm Ngày truyền thống của
lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2021), 20 năm Ngày
toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021)”.
3. Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy.
4. Thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của
mỗi công dân.
5. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
6. Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp Công
nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.
7. Mỗi người dân cần tích cực chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững pháp luật
và kiến thực phòng cháy và chữa cháy.
8. Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là góp phần
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
9. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết
thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình.
10. Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy để loại
trừ nguy cơ cháy, nổ.
11. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.
12. Cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu chúng ta chủ quan,
lơ là.
13. Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến.
14. Khi phát hiện có cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114.
15. Cháy là một thảm họa - Vì mình, vì xã hội, hãy cẩn trọng với nạn cháy.
16. Thời gian cứu nạn, cứu hộ được tính theo giây vàng, phút vàng, giờ vàng.
17. Toàn dân tích cực phòng ngừa sự cố, tai nạn trong cuộc sống hàng ngày.
18. Hãy cứu giúp người gặp sự cố, tai nạn.
19. Luôn: Nghĩ về an toàn, hành động vì an toàn.

