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Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 292/UBND-NC, ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh 

về thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong đó, UBND 

tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện công tác 

PCCC như: 

 - Việc triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn tại một số UBND cấp huyện còn chậm, còn một số sở, ban 

ngành, UBND cấp huyện chưa thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg, 

ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, 

chữa cháy trong tình hình mới; Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 

tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 

về PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg, ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hanh Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC,… 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp 

huyện, cấp xã về công tác PCCC chưa thường xuyên, hiệu quả; chất lượng công tác 

kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Việc thực hiện 

các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại một số trụ sở cơ quan, đơn vị, nhất là các 

cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự còn nhiều hạn chế, vi phạm. 

 - Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

trong việc thực hiện công tác PCCC chưa chặt chẽ, trong đó còn có dự án, công 

trình được thẩm định, cấp phép khi chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo 

quy định. 

 - Việc bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC còn hạn chế, nhất là kinh phí 

trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng. 

 Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà UBND tỉnh đã nêu ở trên 

và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023; Quyết 
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định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020; Quyết định số 1492/QĐ-TTg, ngày 

10/9/2021 và các văn bản liên quan, cụ thể: 

 a. Công an huyện 

 - Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo của Chính phủ trình 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật PCCC khi được yêu cầu. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các phòng, ban, 

ngành, địa phương nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, 

sự cố, tai nạn; báo cáo Lãnh đạo UBND huyện xem xét trách nhiệm đối với lãnh 

đạo các phòng, ban, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, 

điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. 

 - Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật 

tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật 

tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật 

tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC. 

 - Tất cả các vụ cháy phải được xác minh, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính 

chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật 

về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tham 

gia rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa 

phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về 

PCCC và CNCH. 

 - Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây 

dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ 

gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; 

phấn đấu trong năm 2023, trên toàn huyện mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 

người được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy về CNCH; 

100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải 

được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định 

của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 

100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện 

an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, 

CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở. 

 - Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch và 

UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện triển khai phương án quy hoạch 

hạ tầng về PCCC trong quy hoạch huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

 b. Phòng kinh tế và Hạ tầng 

 - Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các phòng, ban, ngành liên quan 

tham gia góp ý văn bản của UBND tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 
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và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH khi được 

yêu cầu, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; chủ 

trì, phối hợp với Phòng PC07 – Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm 

thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không cấp 

phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, 

nghiệm thu về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào 

sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ 

quan Cảnh sát PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ 

cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như karaoke, nhà cao tầng,… 

 c. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 - Trên cơ sở khả năng nguồn ngân sách của huyện, chủ trì, phối hợp với 

Công an huyện, các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, cấp có thẩm 

quyền hỗ trợ cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo hoạt 

động của lực lượng thực hiện công tác PCCC và CNCH ở địa phương, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 - Cân đối nguồn kinh phí để tham mưu UBND huyện, cấp có thẩm quyền 

bố trí kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác PCCC cho các phòng, 

ban, ngành và bố trí trong dự toán hàng năm. 

 - Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí xây 

dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa 

chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC, CNCH và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực 

lượng thực hiện công tác PCCC và CNCH ở địa phương từ nguồn ngân sách địa 

phương phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Phòng 

cháy, chữa cháy. 

 - Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và hàng 

năm trên cơ sở đề xuất của Công an huyện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố 

trí vốn bảo đảm công tác PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công. 

  - Chủ trì, phối hợp với Phòng PC07 - Công an tỉnh tích hợp quy hoạch hạ 

tầng PCCC phù hợp với Luật Quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

ngành trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 

bảo đảm phục vụ hoạt động PCCC. 

 d. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện xây dựng giải pháp, tổ chức có 

hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn thực hành, diễn tập các kỹ 

năng về PCCC và CNCH cho học sinh trong các cơ sở giáo dục (theo phân công 

tại Công văn số 1041/UBND-CAH, ngày 14/7/2020 của UBND huyện về thực 

hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg). 

- Chủ động phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán 

bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 
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06/2022/TT-BGDĐT, ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên. 

đ. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp Nhân dân; đổi mới nội dung, hình 

thức, phương pháp, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức 

pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương 

tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức 

bảo đảm an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động. 

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở sở tăng cường tuyên truyền phát tin, 

bài hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Rà soát, kiện toàn và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo về PCCC và CNCH 

cấp xã theo quy định; triển khai xây dựng phương án chữa cháy, phương án 

CNCH có huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức tại địa 

phương tham gia. 

- Tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và 

CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, cháy 

rừng, sự cố, tai nạn; định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và 

CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xử lý nghiêm minh, kiên quyết 

thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện. 

- Tăng cường chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi 

công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ 

thiết kế và cấp phép xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về xây dựng và PCCC; phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 

công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép hoạt động gắn 

với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; kịp thời phát hiện sai 

phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, chấm dứt hoàn toàn tình trạng 

cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết 

quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu cơ sở khắc 

phục sơ hở, thiếu sót về PCCC và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có 

liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ 

hộ gia đình, chủ rừng tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng hóa 

chất, sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình. 

- Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham 

gia giám sát. 

- Đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ theo 

quy định của Luật PCCC; duy trì và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn 
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PCCC”, “Tổ liên kết PCCC và CNCH các thôn, bản giáp ranh huyện khác”, 

“Điểm chữa cháy công cộng”. 

- Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng App “Báo cháy 

114” và quan tâm tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, công 

tác phối hợp trong thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm 

duyệt, nghiệm thu về PCCC. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan 

chuyên môn về xây dựng khi lập đồ án quy hoạch xây dựng mới hoặc điều chỉnh 

các khu chức năng theo Luật Quy hoạch phải tuân thủ các yêu cầu về giải pháp 

PCCC quy định tại Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ và bảo đảm các cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt đồ án khi đã có 

văn bản góp ý của cơ quan Cảnh sát PCCC. 

3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an trong công tác 

quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối 

với các cơ sở tập trung động người, có nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ (chợ, nhà 

nghỉ, cơ sở kinh doanh karaoke, ...). Thường xuyên nắm tình hình, giám sát, 

kiểm tra việc cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm đã được cơ quan quản lý kiến 

nghị trong các đợt kiểm tra; xử lý 100% hành vi vi phạm quy định về PCCC và 

CNCH được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt 

động, thu hồi giấy an ninh trật tự theo quy định, kiên quyết không để cơ sở 

không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH hoạt động “chui” . Công khai các 

dự án, công trình vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ 

quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát. 

4. Các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 

nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. 

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu 

để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an 

toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh 

đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong 

phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH. 

5. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, ưu tiên bố 

trí kinh phí tập huấn, trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của lực lượng dân 

phòng; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng làm công tác 

PCCC và CNCH. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở 

hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, 

hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn, ...). Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó 

có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND 

huyện (qua Công an huyện) trước ngày 01/9 hàng năm (lồng ghép trong báo cáo 

Chỉ thị số 01/CT-TTg, Quyết định số 630/QĐ-TTg, Quyết định số 1492/QĐ-

TTg); giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo kết 

quả về Công an tỉnh, UBND huyện theo quy định. Quá trình thực hiện có khó 
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khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) để được xem xét, 

giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Phòng PC07 – CAT; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện; 

- C, PCVP UBND huyện, các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, CAH(QLHC). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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