
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-NC 

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của  
Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022 

        Tuyên Quang, ngày    tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: 
  

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022 về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An 

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, 

làm nhiều người chết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy, 

chữa cháy, nhất là Văn bản số 1668/UBND-NC ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn 

tỉnh; Văn bản số 3021/UBND-NC ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh 

tại Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế 
hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất 

là các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc 
phục các vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Kiên quyết 
tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng 

cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự./. 

Nơi nhận:                                                                                                   

- Như trên; (thực hiện)                                                 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo Tuyên Quang; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và TH tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC(Ng).                           

 

                      

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 

 

 

(để tuyên truyền) 
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