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ĐĂNG KÝ 

Giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào  

toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2022 

 
 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Quyết định số 

256/QĐ-C07-P2 ngày 05/5/2021 của C07 - Bộ Công an về ban hành Quy định về việc 

xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng 

cháy và chữa cháy (viết gọn là phong trào toàn dân tham gia PCCC); Kế hoạch số 

139/KH-CAT-PC07 ngày 17/01/2022 của Công an tỉnh Lạng Sơn về Xây dựng, nhân 

rộng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa 

cháy năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký xây dựng đơn vị điển hình tiên 

tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2022 với những nội dung trọng 

tâm sau: 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

tốt kế hoạch, biện pháp công tác PCCC; có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC 

đúng quy định. 

- Thành lập đội PCCC cơ sở theo quy định. 100% đội viên đội PCCC cơ sở được 

huấn luyện, cấp Chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH theo quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho công 

chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn 

dân phòng cháy và chữa cháy”. Triển khai và duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở 

cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác 

PCCC. 

- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; tổ chức thực hiện đầy đủ và duy trì 

thường xuyên các điều kiện về an toàn PCCC; thực hiện nghiêm các kiến nghị về 

PCCC của cơ quan có thẩm quyền.  

- Đội PCCC&CNCH cơ sở được trang bị phương tiện PCCC&CNCH theo quy 

định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 

về trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC 

cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. 

- Thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC theo quy định, khắc phục kịp thời 

những sơ hở thiếu sót trong công tác PCCC. 



- Duy trì thường xuyên việc tuần tra để phát hiện kịp thời và tổ chức chữa cháy 

có hiệu quả các sự cố cháy, nổ; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy 

theo đúng quy định; không để xảy ra cháy, nổ nếu có cháy thì tổ chức chữa cháy kịp 

thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. 

- Đội PCCC&CNCH cơ sở hoạt động có hiệu quả; tham gia đầy đủ các hoạt 

động PCCC&CNCH khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu; kết quả phân loại năm đều 

đạt loại tốt. 

- Công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Luật PCCC và các quy 

định về PCCC. Không có trường hợp nào vi phạm pháp luật PCCC và các quy định 

về PCCC. 

- Không để xảy ra vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng tại cơ sở. 

Trên đây là đăng ký giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân 

PCCC năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng PC07 - CAT Lạng Sơn (Theo dõi); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (PCCC&CNCH). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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