
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 
V/v thực hiện Phương án phòng thủ 

dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn 

nhà cao tầng, khu đô thị, khu công 

nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh 

 

 

          Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện Phương án số 37/PA-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô 

thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 

05/12/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân 

cư; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NĐ-CP ngày 

02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự và các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh về công tác PCCC và CNCH nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng thủ dân 

sự về ứng phó thảm họa cháy lớn. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC 

và CNCH trong cơ quan, đơn vị; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu 

dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH. 

3. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho 

công tác PCCC và CNCH. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP(HĐN). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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