ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
Số: 686 /UBND-TH
V/v triển khai thực hiện trách nhiệm
về PCCC và CNCH của người đứng
đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội
trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Điều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và khoản 2,
Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
ngày 22/11/2013.
Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trách nhiệm về phòng cháy và chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp, cơ sở (sau đây gọi chung là người đứng đầu cơ sở), Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức chính
trị, xã hội hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện một số nội
dung sau:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện trách nhiệm về
PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm 03
Phụ lục kèm theo Công văn số 218/C07-P3 ngày 03/02/2021 của Cục Cảnh sát
PCCC và CNCH về hướng dẫn trách nhiệm thực hiện công tác PCCC và CNCH
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở (Sao gửi kèm theo); triển khai sâu
rộng các nội dung tài liệu hướng dẫn nêu trên đến các đối tượng thuộc phạm vi
quản lý, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và
CNCH trên địa bàn tỉnh.
2. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế, người đứng đầu tại mỗi cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở chủ động nghiên cứu, áp dụng thực hiện
những nội dung tài liệu cho phù hợp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật;
định kỳ báo cáo tình hình kết quả về cơ quan Công an hoặc UBND cấp huyên,
cấp xã trực tiếp quản lý về PCCC theo quy định.
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3. Giao Công an tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã thường xuyên
kiểm tra, hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở
thuộc phạm vi quản lý thực hiện trách nhiệm về PCCC và CNCH theo quy định;
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về PCCC và CNCH trên
địa bàn tỉnh.
Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được kịp thời hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

