UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69 /UBND-KT&HT

Hữu Lũng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

V/v tăng cường công tác an
toàn, vệ sinh lao động, phòng
chống cháy nổ trước, trong và
sau dịp tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022.

Kính gửi:
- Công an huyện Hữu Lũng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh
trong lĩnh vực công thương trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 46/SCT-QLCL ngày 10/01/2021 của Sở Công
thương tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
2022. Để đảm bảo chấp hành tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng
chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân huyện
đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện các tốt các nội dung như sau:
1. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan
tăng cường triển khai các quy định về phòng chống cháy nổ; Tổ chức tuyên
truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy đến các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại các chợ có nguy cơ mất an toàn
và dễ xảy ra cháy, nổ.
- Tăng cường kiểm tra công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, nhất là
các chợ, các kho chứa: xăng dầu, gas, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; kiên
quyết xử lý đối với hành vi vi phạm về các quy định phòng cháy và chữa cháy.
Thường xuyên chấn chỉnh, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn phòng
chống cháy nổ nhằm kịp thời ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra.
2. Đối với UBND các xã, thị trấn
Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường các
hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
thuộc lĩnh vực ngành Công thương trên địa bàn thực hiện tốt công tác an toàn vệ
sinh lao động phòng chống cháy nổ; trong đó chú trọng tuyên truyền, kiểm tra
các chợ, các kho tàng, các công trình trọng điểm khác có nhiều nguy cơ mất an
toàn cháy nổ nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm về
phòng cháy, chữa cháy có thể dẫn đến cháy nổ.
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3. Đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh
- Quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác an toàn,
vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tới toàn thể nhân viên, người lao động
do đơn vị quản lý.
- Chủ động kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố ngay các thiếu sót,
vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; kiểm tra các hệ
thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy về số lượng, chất lượng để
đảm bảo hoạt động tốt; duy trì và đảm bảo nguồn nước dự trữ để chữa cháy và
các điều kiện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi
sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt lưu ý kiểm tra hệ thống trang thiết bị cung cấp
điện, tiêu thụ điện tại văn phòng làm việc, dây chuyền sản xuất có nhiều nguy cơ
mất an toàn, chập điện, cháy, nổ và tập nhiều hàng hóa, vật tư dễ cháy, các công
việc liên quan đến hàn, cắt, sử dụng gas...
- Duy trì chế độ thường trực, bảo vệ, tăng cường tuần tra canh gác nhất là
về ban đêm, ngoài giờ làm việc (kể cả trực của lãnh đạo) nhằm phát hiện và xử
lý kịp thời các sự cố, đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, đặc biệt trong thời
gian trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Trường hợp có sự cố xảy ra, chủ động tổ chức triển khai ứng cứu ngay,
đồng thời thông báo tới chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng để
có phương án phối hợp, hỗ trợ ứng cứu kịp thời.
UBND huyện Hữu Lũng đề nghị Công an huyện, UBND các xã, thị trấn;
các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương
trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công thương (b/c);
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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