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           Kính gửi:  

           - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang; 

           - Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 

           - UBND các xã, thị trấn. 

  

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND, 

UBND huyện yêu cầu như sau: 

 1. Công an huyện 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 

huyện triển khai thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND; tổng hợp các khó 

khăn, vướng mắc và đề xuất của các cơ quan, đơn vị về thực hiện Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện 

nghiêm túc Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND. 

 2. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn 

huyện; đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối 

hợp: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về 

phòng cháy và chữa cháy cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ công chức, viên chức, người 

lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, quần chúng Nhân dân; căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ phổ biến rộng rãi Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và 

chữa cháy. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Đăng tải toàn văn nội dung của 

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND trên Cổng thông tin điện tử của huyện; căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định số 05/2022/QĐ-

UBND trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Phối hợp với 

Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục an toàn 

PCCC; biên tập các tin bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền, phổ biến nội dung 

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 
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 5. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND. Tổng hợp những khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tế tại địa phương. 

Quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tuyên 

truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND để bảo 

đảm thuận lợi, hiệu quả; nếu có khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua Công an 

huyện) để tổng hợp, báo cáo. 

(Gửi kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022). 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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