UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 603 /BQLKKT-DN&LĐ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày15 tháng 6 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kính gửi:
- Trung tâm tư vấn hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp;
- Các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;
- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.
Thực hiện Công văn số 1742/UBND-NC ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với
khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư, nhà
cao tầng, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đề nghị Trung tâm tư
vấn hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ
tầng, các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền cán bộ công nhân viên không được hút thuốc trong nhà
xưởng sản xuất và đốt các vật dễ cháy, đồng thời thường xuyên nhắc nhở cán bộ
công nhân viên nêu cao ý thức PCCC và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an
toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Tăng cường tự kiểm tra công tác PCCC, củng cố lực lượng PCCC cơ sở,
xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ và tổ chức tốt công tác thường trực, tuần tra,
kiểm soát vào ban đêm để sẵn sàng, kịp thời xử lý nhanh các tình huống khi xảy ra
sự cố về cháy, nổ.
3. Kiểm tra hệ thống điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy
đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và thường trực chữa cháy ban đầu.
4. Kiểm tra số lượng, chất lượng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, các
điều kiện đảm bảo thông tin báo cháy, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy,
lối thoát nạn đảm bảo các yêu cầu về PCCC; có các biện pháp phòng và khắc
phục những tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC, không để xảy ra cháy, nổ trong
suốt quá trình sản xuất và kinh doanh.
5. Tổ chức vệ sinh công nghiệp thu dọn các loại phế liệu, phế phẩm đưa ra
ngoài nhà xưởng, nhà kho đến nơi đảm bảo điều kiện về PCCC và sắp xếp hàng
hóa, vật tư gọn gàng; quản lý chặt chẽ các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị
sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện,... để đề phòng gây cháy
và cháy lan sang các công trình lân cận.
6. Khi xảy ra cháy nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện,
triển khai đồng bộ các biện pháp, thông tin, báo cáo kịp thời các cơ quan liên
quan, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh, để hạn chế đến mức thấp nhất về
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người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, đảm bảo giữ gìn an
ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung, khu kinh tế, khu công nghiệp nói riêng.
Nhận Công văn này, đề nghị Trung tâm tư vấn hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu
công nghiệp, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp khu công
nghiệp, khu kinh tế nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c)
- Công an tỉnh (để p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, DN&LĐ.

Phan Đình Dực
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