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V/v thực hiện các giải pháp về PCCC 

theo kiến nghị của Bộ Công an 

Lào Cai, ngày       tháng     năm 2023 

 

      Kính gửi:  
- Giám đốc Công an tỉnh; 
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 

 

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/05/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc 

hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 
luật về phòng cháy và chữa cháy. Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh Lào Cai đã ban 

hành Kế hoạch số 199/KH-UBND chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua đó, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn 

tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ 
chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp về công tác PCCC 

và CNCH đã được nâng lên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
ý thức chấp hành của người dân trong PCCC đã chuyển biến tích cực. Lực lượng 

trực tiếp làm nhiệm vụ PCCC và CNCH được nâng cao trình độ, năng lực; thiệt 
hại do cháy, nổ gây ra được giảm thiểu…đã góp phần tạo môi trường an toàn 

phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, qua theo dõi bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc  tổ chức 

thực hiện công tác PCCC tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã còn một 
số hạn chế, như: (1) Việc triển khai, thực hiện một văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền của một số đơn vị, địa 
phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao còn chậm, hiệu quả chưa cao; (2) 
Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện, 

cấp xã về công tác PCCC còn chưa thường xuyên, hiệu quả; chất lượng công tác 
kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác PCCC còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; việc 

thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các 
cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT còn nhiều vi phạm; (3) Công tác phối hợp 

giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác PCCC còn 
chưa chặt chẽ; (4) Việc bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC tại một số địa phương 

còn nhiều hạn chế; công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở cho các 
đơn vị PCCC (quy định tại Điều 56 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 

của Chính phủ và Điều 52 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 
Chính phủ) cấp huyện còn chưa được quan tâm, chú trọng. 
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 Thực hiện Công văn số 196/BCA-X05 ngày 30/01/2023 của Bộ Công an 
về kiến nghị thực hiện các giải pháp về PCCC; để tăng cường, thực hiện nghiêm 

các quy định về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH theo 

đúng quy định của pháp luật. Có kế hoạch, biện pháp chấn chỉnh, khắc phục 
những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị, địa phương; tập trung rà soát, thực hiện 

đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại: (1) Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 22  tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai; (2) Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 28/10/2021 về việc thực hiện Kết 
luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phòng cháy, chữa cháy; (3) Công văn số 2750/UBND-NC ngày 22/6/2021 về 

việc đôn đốc đẩy mạnh triển khai quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; (4) Công văn số 904/UBND-NC ngày 15/03/2021 về triển khai Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC; (5) Công văn số 
1672/UBND-NC ngày 21/4/2022 về giải quyết nguồn nước phục vụ chữa cháy; (6) 

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về  thực 
hiện Chỉ thị số: 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác PCCC trong tình hình mới.  

2. Tăng cường thanh tra, 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, vũ trường, xử lý nghiêm minh, 

kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều 
kiện; công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện 

thông tin đại chúng đế các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát. 

3. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cở sở trong việc bảo 

đảm các điều kiện an toàn PCCC tại trụ sở; tăng cường công tác tự kiểm tra các 
điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, thường xuyên tiến hành bảo dưỡng phương 

tiện chữa cháy đảm bảo luôn ở tình trạng chất lượng tốt, sẵn sàng sử dụng khi có 
sự cố cháy xảy ra; tổ chức tập huấn và đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định; tổ chức thực tập, diễn tập phương án 
chữa cháy của cơ sở theo quy định. Duy trì thường xuyên hoạt động của lực 

lượng PCCC và CNCH cơ sở để chủ động, đảm bảo công tác thường trực chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 

4. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về PCCC và 
CNCH đối với các trường hợp: Các công trình đã được nghiệm thu hoạt động 
chưa đảm bảo yêu cầu về PCCC theo quy định pháp luật; tự ý đưa công trình vào 

hoạt động hoặc cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng, mở rộng mặt bằng, xây dựng 
thêm các hạng mục công trình trong quá trình hoạt động nhưng chưa được thẩm 

duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định; không duy trì các điều kiện ngăn cháy 
lan, thoát nạn, hoạt động của hệ thống PCCC; không bảo đảm an toàn trong bảo 
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quản và sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ... Đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn, xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.    

5. Quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH, ưu tiên bố trí 
kinh phí cho tập huấn, trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của lực lượng 
dân phòng; xây dựng trụ sở, doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 

bảo đảm điều kiện cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực 
hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 

23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ 
bắt buộc và Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP; bổ sung quy hoạch 
và kế hoạch sử dụng đất để xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC 

theo quy định tại Điều 56 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính 
phủ; Điều 52 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật PCCC. 

6. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nghiêm túc triển khai thực 
hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH trong thời gian 
tới; sở, ngành, địa phương nào không triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ 

tiêu đã giao…để xảy ra các vụ việc phức tạp do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, 
kiểm tra, giám sát thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh và trước pháp luật. 

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 

của các đơn vị, địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 
hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- V01, X05 - Bộ Công an; 
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VP: TU, HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; 
- Lưu: VT, NC1. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Trịnh Xuân Trường 
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