ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN

Số: 1765 /UBND-LT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2022

V/v tăng cường công tác
phòng cháy chữa cháy bảo vệ
an toàn hồ sơ, tài liệu

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Công an huyện Bình Sơn;
- UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay, thời tiết đang là mùa hè với các đợt nắng nóng gay gắt tiềm ẩn
nguy cơ cháy, nổ rất cao. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy,
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố cháy, nổ gây ra đối với hồ sơ, tài
liệu lưu trữ đang bảo quản tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND
các xã, thị trấn (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị); Chủ tịch UBND huyện
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên triển khai các nội dung
công việc sau:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong cơ quan, đơn vị đặc biệt là công chức, viên chức trực tiếp
làm công tác văn thư, lưu trữ thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng
cháy chữa cháy, nhất là các biện pháp an toàn trong quản lý, sử dụng thiết bị điện.
- Thường xuyên kiểm tra phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa
cháy; xây dựng, bổ sung nội quy phòng cháy chữa cháy; phương án, biện pháp
cụ thể để bảo vệ, bảo quản an toàn cho phòng, kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoặc
lồng ghép nội dung này trong Phương án phòng cháy chữa cháy chung của cơ
quan, đơn vị.
- Trong quá trình tổ chức tập huấn, thực hành về công tác phòng cháy, chữa
cháy cần chú trọng đến nội dung phòng cháy chữa cháy đối với hồ sơ, tài liệu.
- Thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, đơn vị và bảo
quản đúng quy định của Nhà nước; tránh để tồn đọng tại nhiều nơi trong cơ
quan, đơn vị. Kịp thời báo cáo UBND huyện các trường hợp hồ sơ, tài liệu bị hư
hỏng, mất mát do cháy, nổ gây ra (nếu có).
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện
- VPH: CVP, PCVP, VT-LT;
- Lưu: VT.
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