
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:         /UBND-CA 
 

V/v tăng cường công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

 Thực hiện Công văn số 1916/UBND-NC ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

 1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

 - Tăng cường công tác phòng cháy, kiểm tra việc thi hành chính sách, 
pháp luật về PCCC và CNCH; khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành 

tích và kỷ luật nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

 - Trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

cho lực lượng PCCC cơ sở theo quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 
150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an (hoàn thành xong trong 
quý IV năm 2021). 

 - Công an huyện, UBND các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở 
thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở theo quy định tại phụ lục 
II, III Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Điện 
lực Phù Yên nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về sử 

dụng điện để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, hộ gia đình 
(hoàn thành xong trong quý IV năm 2021). 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an huyện chỉ 
đạo các đơn vị chức năng hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để lồng ghép vào chương trình giảng 
dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù 

hợp với từng cấp bậc học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (bắt 
đầu thực hiện từ năm học 2021 - 2022). Chỉ đạo các nhà trẻ, trường mẫu giáo có 
từ 100 cháu trở lên trên địa bàn huyện tiến hành mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

theo quy định. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện 

ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối 
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với các cơ sở thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-
CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ (hoàn thành xong trong tháng 8 năm 2021). 

 5. Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 
thực hiện theo quy định; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo cấp có 
thẩm quyền theo quy định. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 
vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi văn bản về UBND huyện (qua Công an 

huyện; SĐT: 0987.178.369) để kịp thời hướng dẫn thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Công an huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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