
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

 

Số:        /UBND-NC 
 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, 

pháp luật về PCCC   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 4 năm 2022  

 

Kính gửi:  
 

 
- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình 

Minh tại văn bản số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ 

về vụ cháy nhà dân tại phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

làm 05 người tử vong; việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người để các 

tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện; tăng cường kiểm tra, 

rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là các khu nhà cao 

tầng, hộ gia đình, khu vực có đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ 

sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời phát hiện và kiến quyết xử lý các vị 

phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, NC1.                                                         

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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