
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           / UBND-NC&KTGS 

V/v triển khai thực hiện Công điện số 
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Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm 

Bình Minh tại Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022, Ủy ban nhân dân thành 

phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Công văn số 2843/UBND-

KTGS1 ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thực hiện đợt 

cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong đó cần 

lưu ý đối với các địa bàn, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao, gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng để tăng cường tối đa các biện pháp về phòng cháy chữa cháy. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn 100% 

nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có lối thoát nạn thứ 2 

phải mở lối thoát nạn thứ 2 (quan ban công, lô gia, lối lên mái, thang bộ, thang dây, ống 

tụt), trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng vụ phá dỡ thô sơ; có phương án xử lý tình 

huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn; cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng App báo cháy 

114 và Zalo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 100% thôn, tổ dân 

phố thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của đội dân phòng đảm bảo đi vào thực 

chất, hiệu quả. Tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng 

cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”, “Thôn an toàn về phòng cháy chữa 

cháy”, “Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng theo đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

kiến thức, kỹ năng, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp, 

giải pháp thoát nạn, cứu người để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự 

giác thực hiện. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng và phát 

sóng tin bài trong đó nêu rõ trách nhiệm của chủ hộ gia đình, tổ trưởng tổ dân phố, 

khu dân cư trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm 
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của thủ trưởng các cơ quan đơn vị hướng dẫn nhắc nhở nhân viên, người lao động 

của mình khi về nơi cư trú tuyên tuyền, nhắc nhở các thành viên trong gia đình 

thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy 

và chữa cháy trong gia đình. 

- Kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với 100% hộ gia đình, 

nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở được phân cấp quản lý trong khu 

dân cư theo quy định (kiểm tra định kỳ một năm một lần); yêu cầu chủ hộ gia 

đình, chủ hộ kinh doanh, người đứng đầu cơ sở khắc phục và xử lý các tồn tại, 

hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cơ quan 

có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị. Nội dung kiểm tra đảm bảo theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

- Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 

khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở nguy hiểm về cháy nổ nằm trong khu dân cư 

có huy động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tham gia. 

Phát huy tốt phương châm“Bốn tại chỗ”: Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở 

trong dân - hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân. 

- Khi có sự cố cháy, nổ trên địa bàn phải khẩn trương huy động mọi nguồn 

lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời không để xảy ra cháy lan, cháy 

lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định 

tình hình đời sống nhân dân. 

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về an toàn 

phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh 

doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố. 

4. Giao Công an thành phố: 

- Phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức pháp 

luật về phòng cháy và chữa cháy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, 

chữa cháy tại các hộ gia đình, khu dân cư. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền 

hình Hải Phòng xây dựng các phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư, 

hộ gia đình.  

- Thường xuyên rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn và tổ 

chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn, cơ sở. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh, 
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khắc phục các hành vi vi phạm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm 

bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thông báo công khai trên phương tiện thông 

tin đại chúng.  

- Tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền các địa phương để 

xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn, tìm kiếm cứu 

nạn. Tổ chức điều tra các vụ cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

đúng quy định pháp luật. 

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân 

các quận, huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình hình cháy, 

nổ phức tạp, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn, phạm vi, lĩnh 

vực quản lý. Hàng năm trước ngày 31/12 báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 

nhân dân thành phố (qua Công an thành phố để tổng hợp báo cáo). 

Giao Công an thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, 

địa phương; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công 

an theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP CP (để b/c); 

- TTTU (để b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Cổng TTĐT TP, Đài PTTHHP; 

- Phòng NC&KTGS; 

- CV: NC2; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Minh Cường 
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