ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:11411 /UBND-KSTTHCNC

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công điện số
683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của
Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 683/CĐ-TTg ngày
01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số nhà 231 phố Quan Hoa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (xem văn bản gửi kèm).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số
683/CĐ-TTg nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Công văn số 4616/UBNDKSTTHCNC ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường triển
khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn thực hiện trách nhiệm
của UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức, cơ sở trong công tác phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng
cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; nâng cao
kỹ năng nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện tham gia phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao
trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm,
kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn
phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, KSTTHCNC
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