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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       BAN QUẢN LÝ CÁC KCN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                 
              Số:                                                  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  tháng 11 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp đảm 

bảo an toàn PCCC mùa hanh khô, 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các 

biện pháp đảm bảo công tác 

PCCC&CNCH trong năm 2022.  

 
 

 Kính gửi:   

- Các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN; 

- Doanh nghiệp các KCN. 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 17863/UBND-VP ngày 

23/11/2021 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh 

khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các biện pháp đảm bảo công tác 

PCCC&CNCH trong năm 2022. Ban Quản lý các KCN đề nghị các Công ty khẩn 

trương và nghiêm túc triển khai thực hiện các yêu cầu sau: 

- Thực hiện đủ các yêu cầu thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm về PCCC&CNCH đến từng cá nhân, người 

lao động. Tiếp tục cũng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tại cơ sở. 

- Rà soát đánh giá tình hình hoạt động về công tác PCCC tại doanh nghiệp, 

duy trì bộ phận thường trực bảo vệ, tăng cường chế độ tuần tra canh gác, nhất là 

vào ban đêm, ngoài giờ làm việc, đặc biệt là ngày lễ, ngày tết, nhằm phát hiện và 

xử lý kịp thời các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. 

- Tập trung xây dựng lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đủ mạnh làm nòng 

cốt cho việc thực hiện công tác PCCC tại cơ sở. Kiểm tra, rà soát, trang bị đầy đủ 

phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định và thực hiện chế độ, chính sách nhằm 

phát huy hiệu quả của lực lượng này theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí kinh 

phí đảm bảo cho công tác PCCC&CNCH tại cơ sở. Thành lập, củng cố các đội 

PCCC chuyên ngành theo quy định (đối với DN thuộc đối tượng phải thành lập đội 

PCCC chuyên ngành) đảm bảo hoạt động hiệu quả. Dự trù kinh phí cho hoạt động 

liên quan đến công tác PCCC và CNCH tại các Doanh nghiệp và chủ đầu tư hạ 

tầng KCN. 

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án PCCC&CNCH tại cơ sở. Đồng 

thời, tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH tại cơ sở nhằm chủ động, kip thời 

xử lý các tình huống có thể xảy ra. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền PCCC, hướng dẫn các biện pháp PCCC 

cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm đối 

với công tác PCCC. 

  Ban Quản lý các KCN đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:        TRƯỞNG BAN 
- Như kính gửi;                         
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Đ/c P.Sơn (đăng Website Ban); 

- Lưu VT, MT.  

        Nguyễn Anh Triết 
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