
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-NC 

V/v tăng cường công tác an toàn  
phòng cháy chữa cháy trong quản lý,  

sử dụng điện 

        Tuyên Quang, ngày    tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: 
  

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được các cấp ủy, chính 

quyền, đơn vị quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên 

thời gian gần đây, theo thống kê trên 70% số vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh có liên 

quan đến các sự cố mất an toàn về điện và hệ thống thiết bị điện. Để ngăn ngừa 

các hiện tượng cháy, nổ do sử dụng điện gây ra trên địa bàn tỉnh và tăng cường 

công tác phối hợp, xử lý thông tin phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, lĩnh vực quản lý, tiếp tục triển khai 

nghiêm, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật kiến thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ đặc biệt trong việc quản lý, sử dụng điện an toàn.  

Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn hệ thống 

thiết bị điện tại đơn vị, cơ sở, khu dân cư, nhà ở thuộc phạm vi quản lý. Kịp thời 

phát hiện, khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn 

nguy cơ phát sinh xảy ra cháy nổ, trang bị các phương tiện dụng cụ chữa cháy, 

củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, 

phòng cháy chữa cháy ở cơ sở chuyên ngành. 

2. Sở Công thương chủ trì, chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang và các 

đơn vị điện lực kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại các khu, cụm công nghiệp, 

khu dân cư nhằm phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy từ hệ thống, 

thiết bị điện, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các biện pháp sử dụng điện an 

toàn. Nâng cao công tác quản lý, theo dõi, chủ động tính toán, dự báo nhu cầu sử 

dụng điện, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện bảo đảm an toàn, cung cấp đủ 

điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của doanh nghiệp, Nhân dân; thường 



xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống điện 

trên địa bàn quản lý, chú trọng việc kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy của hệ thống điện, như: Dây dẫn điện, thiết bị điện và 

các thiết bị bảo vệ; hệ thống điện phục vụ chiếu sáng, sản xuất, sinh hoạt của các 

khu vực trọng điểm, khu vực đông dân cư, phát hiện, xử lý và khắc phục kịp 

thời các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ 

hoặc các sự cố mất an toàn dẫn đến cháy, nổ do điện. Phối hợp với các cơ quan 

thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến 

rộng rãi trong nhân dân các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy 

trong quản lý, sử dụng điện; các nguyên nhân có thể gây cháy, nổ trong quá 

trình sử dụng điện. Khi tiếp nhận thông tin của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đề nghị cắt điện, phải khẩn trương điều động lực 

lượng, phương tiện đến xử lý, cắt điện kịp thời để phục vụ công tác chữa cháy. 

Trường hợp cháy gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi thiếu trách nhiệm, buông 

lỏng công tác quản lý, tùy trách nhiệm, lĩnh vực chuyên môn phải xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật. 

3. Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Tập 

trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm, các khu cụm công nghiệp tập trung nhiều 

cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ và khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao. Thông 

qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót, làm rõ trách nhiệm 

các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đặc biệt các 

hành vi cố tình vi phạm quy định của phòng cháy chữa cháy, dẫn đến cháy lớn 

gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng 

phương tiện, phương án tiếp nhận tin báo nhanh, chính xác tổ chức chữa cháy, 

cứu nạn cứu hộ kịp thời, hiệu quả. 

Định kỳ hằng tháng, Công an tỉnh thống kê các vụ cháy, sự cố cháy liên 

quan đến hệ thống, thiết bị điện báo cáo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an theo quy định, đồng thời thông báo để Công ty 

Điện lực Tuyên Quang nắm tình hình và phối hợp chỉ đạo thực hiện. 

Nơi nhận:                                                                                                   

- Như trên; (thực hiện)                                                 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo Tuyên Quang; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và TH tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Công ty điện lực Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, NC(Ng).                           

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 

 

(để tuyên truyền) 
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