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         Số:            /KH-UBND 
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KẾ HOẠCH 

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 

phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-BCA-C07 ngày 08/7/2021 của Bộ Công an 

về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ và xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 2046/CAT-PC07 ngày 

27/10/2021. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá đúng thực trạng, đầy đủ, toàn diện, khách quan kết quả đạt được 

trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong 05 năm; chỉ ra những 

hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm rút 

ra, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng hơn 

trong thời gian tới. 

2. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành, tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ (gọi tắt là CNCH) của cấp ủy, 

chính quyền các cấp; công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 

trong việc tham gia CNCH trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian tới. 

3. Việc sơ kết phải thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm nghiêm túc, 

thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, tránh hình thức, bảo đảm chất lượng và thời 

gian; đề cao tinh thần tự phê bình của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành 

trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác CNCH trên địa bàn tỉnh. Báo 

cáo sơ kết phải phản ánh trung thực tình hình, kết quả 05 năm triển khai thực hiện 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP tại đơn vị, địa phương, có số liệu chứng minh cụ thể; 

gửi báo cáo đầy đủ và đúng thời gian quy định; việc sơ kết phải được tiến hành từ 

cấp cơ sở đến cấp tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC SƠ KẾT 

1. Đối tượng tổ chức sơ kết 
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- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

2. Nội dung sơ kết 

- Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức trong việc thực hiện công tác CNCH; 

- Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia CNCH; 

- Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn CNCH; 

- Công tác xây dựng và tổ chức thưc tập phương án CNCH; 

- Công tác đào tạo và bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ CNCH; 

- Công tác xây dựng, kiện toàn lực lượng CNCH; 

- Công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí và tài chính, chế độ chính sách và trang 

bị cơ sở vật chất, phương tiện CNCH; 

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và kỹ thuật về CNCH; 

- Công tác đối ngoại đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động CCNH. 

(Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện báo cáo chi tiết theo đề 

cương Phụ lục I, UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo chi tiết theo đề 

cương Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch này). 

3. Hình thức sơ kết 

- Việc sơ kết phải được tiến hành từ cấp huyện đến tỉnh (cấp Sở, ban, ngành, 

đoàn thể; UBND các huyện, thành phố); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và các điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động quyết định hình thức 

sơ kết phù hợp; xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 

83/2027/NĐ-CP thông qua tập thể lãnh đạo đơn vị; gửi báo cáo sơ kết, hồ sơ đề 

nghị khen thưởng (nếu có) về Công an tỉnh, Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất, tham 

mưu UBND tỉnh khen thưởng theo quy định; 

- UBND tỉnh: Căn cứ điều kiện thực tế và tình hình diễn biến của dịch 

Covid-19, giao Công an tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 

hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình diễn biến dịch Covid-

19; phối hợp với Sở Nội vụ đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác CNCH trên địa bàn tỉnh theo quy định.  

          Thời gian tổ chức: Dự kiến trong quý I/2022 (sẽ có thông báo cụ thể sau). 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an tỉnh 
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- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 
Kế hoạch này. 

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) Tổng hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương 
xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của 
UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an bảo đảm tiến độ, chất lượng; (2) Tổ chức Hội 
nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP  hoặc tham mưu hình 
thức khác phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình diễn biến dịch Covid-19; (3) Đề 
xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
CNCH. 

2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, nắm tình 

hình và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

3. Sở Tài chính: Phối hợp Công an tỉnh thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí tổ 

chức Hội nghị sơ kết trình UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Thuận: Đưa các tin, bài tuyên truyền về sơ kết Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP và tin tức, hình ảnh, phóng sự về thực trạng công tác cứu nạn, cứu 

hộ trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Nội vụ: Phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh rà soát, báo cáo, 

đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

CNCH. 

6. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố: 

Căn cứ chức năng, nhiêm vụ, điều kiện thực tế và tình hình diễn biến dịch Covid-

19, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức sơ kết phù hợp; xây dựng báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và hồ sơ đề nghị khen thưởng 

các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CNCH (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo sơ 

kết gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH trước ngày 10/3/2022). 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các đơn vị; tổng hợp kết quả, xây 

dựng dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP trình 

UBND tỉnh trước ngày 01/5/2022, để báo cáo Bộ Công an theo quy định. 

3. Kinh phí tổ chức sơ kết và khen thưởng trích từ nguồn ngân sách của tỉnh, 

thực hiện theo quy định hiện hành. 
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4. Trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) khó khăn, vướng mắc thì 

đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động trao đổi với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH) để phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch trên./.   

                                                                   

                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận: 
- C07 - Bộ Công an; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT, TCDNC.   ĐT 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Trần Quốc Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH 

Về việc báo cáo sơ kết 05 năm triển khai 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 phòng cháy và chữa cháy (từ tháng 8/2017 đến nay) 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng     năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

 

Phần I 

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Đặc điểm, tình hình của các Sở, ban, ngành có liên quan đến công tác cứu 

nạn, cứu hộ (CNCH) và những vấn đề đặt ra đối với công tác CNCH trong thời 

gian tới. 

Phần II 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
 

  I. Khái quát đặc điểm, tình hình liên quan đến công tác cứu nạn, cứu 

hộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP  của 

Chính phủ. 

1. Nêu khái quát về đặc điểm vị trí địa lý; tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của đơn vị trong 05 năm qua; những yếu tố tác động tới công tác cứu nạn, 

cứu hộ (yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, yếu tố khí hậu...) 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

- Số lượng văn bản (Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, quy định,...) chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc trong việc triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ (thống kê cụ thể văn bản mới ban hành, văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp và các văn bản hướng dẫn kèm theo). 

- Việc ban hành các quy định, nội quy về CNCH; các văn bản chỉ đạo về 

công tác CNCH; tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện các văn bản đó. 

3. Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến tình hình, đặc điểm sự cố, 

tai nạn 

- Các yếu tố biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh,... 

- Các yếu tố đặc thù của Sở, ban, ngành, đoàn thể. 
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- Sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân về công tác CNCH. 

II. Kết quả đạt được 

1. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn đối với Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về công tác CNCH. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các Sở, ban, ngành trong việc 

thực hiện công tác CNCH. 

3. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia CNCH. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn CNCH, điều tra, xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực PCCC và CNCH. 

5. Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH. 

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của cơ sở trực 

thuộc; 

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH. 

6. Công tác đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ CNCH. 

7. Công tác xây dựng kiện toàn lực lượng CNCH của Đội PCCC cơ sở, 

chuyên ngành. 

8. Công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí - tài chính, chế độ chính sách và trang 

bị cơ sở vật chất, phương tiện CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại cơ quan, 

đơn vị trực thuộc. 

9. Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ về CNCH. 

          10. Công tác đối ngoại và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động CNCH. 

 

Phần III 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN, ĐỀ XUẤT KIẾN 

NGHỊ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC CNCH 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

       I. Dự báo tình hình, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu 

hộ. 

     II. Đề xuất, kiến nghị chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP (nếu có bất cập, hạn chế, vướng mắc) hoặc sửa đổi các 

văn bản khác có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                        

 

                                                       Phụ lục 2 

ĐỀ CƯƠNG CỦA UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ 

Về việc báo cáo sơ kết 05 năm triển khai 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 phòng cháy và chữa cháy (từ tháng 8/2017 đến nay) 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng     năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

 

Phần I 

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Đặc điểm, tình hình an ninh, trật tự có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu 

hộ (CNCH) và những vấn đề đặt ra đối với công tác CNCH trong thời gian tới. 

Phần II 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
 

  I. Khái quát đặc điểm, tình hình địa phương liên quan đến công tác 

cứu nạn, cứu hộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP  của Chính phủ. 

1. Nêu khái quát về đặc điểm vị trí địa lý; tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của đơn vị trong 05 năm qua; những yếu tố tác động tới công tác cứu nạn, 

cứu hộ (yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, yếu tố khí hậu...). 

2. Tình hình các cơ quan, đơn vị liên quan,... trên địa bàn trong việc triển 

khai thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

- Số lượng văn bản (Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, quy định,...) chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc trong việc triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ (thống kê cụ thể văn bản mới ban hành, văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp và các văn bản hướng dẫn kèm theo). 

- Việc ban hành các quy định, nội quy về CNCH; các văn bản chỉ đạo về 

công tác CNCH; tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện các văn bản đó. 
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4. Tổng số vụ sự cố, tai nạn và thiệt hại 

a) Số vụ sự cố, tai nạn (thống kê các vụ cứu nạn, cứu hộ theo các tình 

huống cơ bản quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 83) 

b) Thiệt hại 

- Về người (chết, bị thương). 

- Thiệt hại khác. 

c) Tổ chức CNCH đối với các vụ sự cố, tai nạn 

- Lực lượng tham gia CNCH (Cảnh sát PCCC và CNCH, chuyên ngành, 

dân phòng, cơ sở và các lực lượng khác). 

- Tổng số phương tiện, thiết bị tham gia CNCH (lực lượng Công an, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân được huy động). 

- Tổng số người cứu được, số người được hướng dẫn thoát nạn; số nạn 

nhân tìm được; tài sản cứu được (tính thành tiến). 

5. Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến tình hình, đặc điểm sự cố, 

tai nạn 

- Các yếu tố biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh,... 

- Tình hình phát triển các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu - cụm công 

nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao, hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy... 

- Sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân về công tác CNCH. 

II. Kết quả đạt được 

1. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn đối với Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về công tác CNCH. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các Sở, ban, ngành trong việc 

thực hiện công tác CNCH. 

3. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia CNCH. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn CNCH, điều tra, xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực PCCC và CNCH. 

5. Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH. 

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của cơ sở; 

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH. 

6. Công tác đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ CNCH. 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao, trình độ CNCH cho lực lượng 

PCCC cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
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- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận 

nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng. 

7. Công tác xây dựng kiện toàn lực lượng CNCH của Đội PCCC cơ sở, 

chuyên ngành, dân phòng. 

8.Công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí - tài chính, chế độ chính sách và trang 

bị cơ sở vật chất, phương tiện CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại cơ quan, 

đơn vị trực thuộc. 

9. Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ về CNCH. 

10. Công tác đối ngoại và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động CNCH. 

 

Phần III 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN, ĐỀ XUẤT KIẾN 

NGHỊ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC CNCH 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

       I. Dự báo tình hình, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu 

hộ. 

     II. Đề xuất, kiến nghị và một số giải pháp trọng tâm về công tác CNCH 

trong thời gian tới. 

     1. Giải pháp tổng thể 

     2. Đề xuất, kiến nghị chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP (nếu có bất cập, hạn chế, vướng mắc) hoặc sửa đổi các văn bản 

khác có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ. 
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