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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC 

V/v tăng cường triển khai thực 

hiện công tác PCCC và cứu 

 nạn, cứu hộ trên địa bàn 

                 Kon Rẫy, ngày      tháng      năm    

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị 

công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng PCCC; Công văn số 3539/UBND-NC ngày 21/10/2022 về 

việc tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3043/KH-CAT-PC07 ngày 

12/10/2022 của Công an tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, 

chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn huyện Kon Rẫy, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, 

chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về công tác 

PCCC và CNCH, trọng tâm là Kế hoạch số 2540/KH-UBND ngày 16/7/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh1; Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 06/9/2021 của Tỉnh 

uỷ2; Kế hoạch số 3807/KH-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh3. 

2. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và 

CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần thiết để bảo vệ tính 

mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân và trực tiếp phục vụ sự phát triển kinh tế - 

xã hội tại địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn PCCC 

và CNCH trong phạm vi lãnh đạo của mình. Từng bước thay đổi nhận thức với 

quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể chính trong phòng, chống cháy, nổ 

và CNCH; sự an toàn, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Phòng 

ngừa cháy, nổ là cơ bản, chiến lược, quyết định; khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai 

nạn thì chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả. Tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi, chấm 

                                                 
1 Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. 
2 Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác PCCC.    
3 Triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW 

ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. 
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dứt hậu quả chết người và hậu quả nghiêm trọng do yếu tố chủ quan; nâng cao ý 

thức, kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy, nổ và CNCH. 

3. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện nếu để cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc phạm vi quản 

lý hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và khi xảy ra các vụ 

cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, 

giám sát và tổ chức thực hiện. 

4. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị, địa 

phương có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định pháp luật, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH, kịp thời tham mưu cấp có thẩm 

quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển của kinh tế - 

xã hội hiện nay. 

5. Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng các 

mô hình an toàn PCCC và CNCH; nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình 

“Tổ liên gia an toàn PCCC” đảm bảo thiết thực, hoạt động hiệu quả; kiện toàn, 

củng cố lượng lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở 

theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện 

nghiệp vụ về PCCC và CNCH; diễn tập phương án chữa cháy và CNCH phối 

hợp nhiều lực lượng đối với các khu dân cư, cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao 

trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, 

kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

6. Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ thực 

hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tổ chức tổng rà 

soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc phạm vi 

quản lý; xử lý 100% hành vi vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH, kiên quyết 

tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền; thu hồi, đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền thu hồi các loại giấy phép hoạt động, kinh doanh đối với các cơ sở 

không đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH. Công khai danh sách các cơ sở 

không đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia giám sát. 

7. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tạo 

điều kiện, phối hợp với Công an huyện thực hiện việc tổng rà soát danh sách cơ 

sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; tiến hành 

thu hồi các loại giấy phép hoạt động, kinh doanh đã cấp đối với các trường hợp 

không đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH theo đề nghị. 

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát công tác 

thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm 

duyệt, thiết kế về PCCC theo nội dung Công văn số 3243/UBND-HTKT ngày 

29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa 

phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 
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2666/KH-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh4; tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần, nâng cao năng 

lực chiến đấu cho lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với Công an 

huyện tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH trong 

chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khoá ở các cấp học; triển khai tập huấn, 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong các cơ sở giáo dục để từng 

bước hình thành đội ngũ cán bộ cốt cán, báo cáo viên kiêm nhiệm về công tác 

PCCC trong các cơ sở giáo dục. 

11. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch 

và Truyền Thông huyện tăng cường tuyên truyền công tác PCCC và CNCH; 

công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH của lực lượng chức 

năng; các lỗi vi phạm để nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, cơ sở, Nhân dân trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; 

nêu bật sự nguy hiểm, các nguy cơ gây cháy, nổ và thiệt hại nếu để xảy ra cháy, 

nổ, tai nạn, sự cố. 

12. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Công ty Điện lực Kon Rẫy chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý, kiểm tra đối với việc lắp đặt, sử dụng 

điện sau công tơ của các cơ sở, hộ gia đình; phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý 

vi phạm theo quy định. 

Báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (th/h);  

- Công an tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
 

 

                                                 
4 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng; số lượng 

phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh. 
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