
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1422/UBND-KTHT 
 

V/v tăng cường công tác phòng 

chống cháy nổ tại chợ, trung tâm 

thương mại, siêu thị và các cơ sở 

kinh doanh thương mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Đức Thọ, ngày 30 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

   

Thực hiện văn bản số 903/SCT-QLTM ngày 29/6/2020 của Sở Công 

Thương Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại chợ, 

trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh thương mại. UBND 

huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh 

thương mại trên địa bàn: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố ngay các thiếu sót, 

vi phạm về an toàn phòng chống cháy nổ.  Rà soát, củng cố các phương án ứng 

phó sự cố, ứng cứu khẩn cấp, phương án phòng cháy, chữa cháy, biện pháp xử 

lý sự cố; tăng cường nguồn lực, vật tư tại chỗ để sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có 

tình huống sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về công tác an toàn, phòng chống 

cháy nổ đối với người lao động và các cơ sở kinh doanh trong phạm vi quản lý 

nhằm nâng cao ý thức phòng, chống, ứng phó với các tình huống sự cố, cháy nổ; 

đặc biệt đối với các hộ kinh doanh tại chợ. 

- Tăng cường chế độ trực ban, bảo vệ, tuần tra, canh gác, nhất là ban 

đêm, ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay khi 

mới phát sinh. Bố trí đủ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm làm công tác phòng 

chống cháy nổ. Định kỳ tổ chức huấn luyện công tác an toàn, phòng chống cháy 

nổ và diễn tập ứng phó sự cố theo quy định. 

2. Đề nghị Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các 

phòng ban liên quan tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ tại các chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại và cơ sở kinh doanh thương mại (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và 



các cơ sở kinh doanh thương mại khác) trên địa bàn huyện và chỉ đạo việc khắc 

phục các thiếu sót về về an toàn - phòng chống cháy nổ của các cơ sở theo quy 

định. 

Nhận được Công văn này yêu cầu; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các 

đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các 

cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Công thương (B/c); 

- TTr Huyện ủy-TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng KT-HT, LĐ-TB&XH; 

- Chánh VP Cấp ủy-Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT,KTHT; 

- Gửi VB Điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Giang Trung 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  903 /SCT-QLTM5 

V/v tăng cường công tác phòng chống 

cháy nổ tại chợ, trung tâm thương 

mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh 

thương mại 

 

Hà Tĩnh, ngày  29 tháng 06 năm 2020 

 
 

 

 

      Kính gửi:        

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã. 

 

Trước tình hình nắng nóng diễn ra kéo dài trên địa bàn, để đảm bảo an 

phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở 

kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị  

phối hợp, thực hiện một số nội dung sau:  

1. UBND huyện, thành phố, thị xã:  Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản 

lý, kinh doanh, khai thác chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh 

doanh thương mại trên địa bàn: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố ngay các thiếu sót, 

vi phạm về an toàn phòng chống cháy nổ.  Rà soát, củng cố các phương án ứng 

phó sự cố, ứng cứu khẩn cấp, phương án phòng cháy, chữa cháy, biện pháp xử 

lý sự cố; tăng cường nguồn lực, vật tư tại chỗ để sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có 

tình huống sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về công tác an toàn, phòng chống 

cháy nổ đối với người lao động và các cơ sở kinh doanh trong phạm vi quản lý 

nhằm nâng cao ý thức phòng, chống, ứng phó với các tình huống sự cố, cháy nổ; 

đặc biệt đối với các hộ kinh doanh tại chợ. 

- Tăng cường chế độ trực ban, bảo vệ, tuần tra, canh gác, nhất là ban 

đêm, ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay khi 

mới phát sinh. Bố trí đủ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm làm công tác phòng 

chống cháy nổ. Định kỳ tổ chức huấn luyện công tác an toàn, phòng chống cháy 

nổ và diễn tập ứng phó sự cố theo quy định. 

2. Đề nghị Công an tỉnh phối hợp chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên 

quan tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an 



toàn, phòng chống cháy nổ tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở 

kinh doanh thương mại (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các cơ sở kinh doanh 

thương mại khác) trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo việc khắc phục các thiếu sót về về 

an toàn - phòng chống cháy nổ của các cơ sở theo quy định. 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
 
 

 

 

Võ Tá Nghĩa 
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