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ĐĂNG KÝ  

Đơn vị điển hình tiên tiến 

trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2021 

 

Kính gửi: Công an huyện Văn Lãng (Đội Cảnh sát QLHC về TTXH) 

 

 Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC; Thực hiện Kế hoạch số 2128/KH-CAT-PC07, ngày 

08/6/2021 của Công an tỉnh Lạng Sơn về Triển khai thực hiện Quyết định số 

256/QĐ-C07-P2 của Cục C07 – Bộ Công an về việc ban hành quy định xét, công 

nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC. UBND 

xã Hoàng Văn Thụ đăng ký đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC với những nội 

dung trọng tâm sau: 

 1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC của cấp ủy, chính 

quyền địa phương: 

 - Có thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC; 

 - Cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện các giải pháp, biện pháp PCCC; 

 - Chỉ đạo và phát động các tổ chức đoàn thể quần chúng như Đoàn thanh 

niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân… có các hoạt động thiết thực 

thực hiện phong trào toàn dân tham gia PCCC; 

 - Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt Luật PCCC và các quy định 

về PCCC. Không có cá nhân, hộ gia đình vi phạm các quy định về PCCC. 

 2. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương: 

 - Ban hành, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp 

luật về PCCC; kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia 

đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; xử lý các hành 

vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền; 

 - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC; 

xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng 

ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”. Triển khai và duy trì thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra” trong công tác PCCC; 

 - Tổ chức quản lý đội dân phòng tại các thôn; 

 - Đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC; trang bị phương tiện PCCC cho các 

đội dân phòng theo quy định; 

 - Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; 
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 - Tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy; 

 - Thống kê, báo cáo về PCCC lên Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 3. Tổ chức thực hiện và duy trì thường xuyên điều kiện an toàn về PCCC đối 

với các khu dân cư: 

 - Có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ 

phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ 

Công an; 

 - Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống 

cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an; 

 - Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 - Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức sẵn 

sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; 

 - Có hồ sơ quản lý công tác PCCC đúng quy định. 

 4. Hoạt động của đội dân phòng trực thuộc: 

 - Có quy chế hoạt động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; 

 - Có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; 

 - 100% thành viên được huấn luyện, bồi dưỡng pháp luật, kiến thức về 

PCCC, được kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa 

cháy và cứa nạn, cứu hộ; 

 - Đội dân phòng được trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ theo quy định tại Thông tư số 150/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ Công an 

quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 

lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; 

 - Duy trì thường xuyên việc tuần tra canh gác, bố trí lực lượng, phương tiện 

thường trực chữa cháy theo đúng quy định; không để xảy ra cháy, nổ, nếu có cháy 

thì tổ chức chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về 

người và tài sản. 

Trên đây là nội dung đăng ký đơn vị điển hình tiên tiến của UBND xã Hoàng 

Văn Thụ trong năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để theo dõi); 

- Lưu: VT. 
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