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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng có nguy hiểm 

về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

Thời gian gần đây tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước diễn biến hết 

sức phức tạp, đặc biệt là xảy ra các vụ cháy lớn tại cơ sở kinh doanh, sản xuất, 

kho chứa hàng hóa trong khu dân cư đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và 

tài sản, như: Vụ cháy tại xưởng cắt vải nhà ông Nguyễn Đức Văn, thôn Vân, xã 

Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 25/4/2022 làm 01 người chết; vụ cháy 

tại kho chứa hàng thuộc Công ty TNHH thương mại, sản xuất Phát Thành, 

phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/4/2022, gây thiệt hại hàng 

chục tỷ đồng;... Trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã 

xảy ra 10 vụ cháy, tuy không có thiệt hại về người nhưng tài sản thiệt hại ước 

tính trị giá hơn 4 tỷ đồng, trong đó có 03 vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh, 

sản xuất, kho chứa hàng hóa trong khu dân cư, thiệt hại ước tính 199 triệu đồng. 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ 

thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng có 

nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định 

của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng hóa có nguy 

hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư; đặc biệt là các loại hình cơ sở kinh 

doanh, sản xuất, kho hàng xây dựng tạm trên các khu đất đang chờ sử dụng cho 

các mục đích khác. Xác định và làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở, cơ quan quản 

lý Nhà nước có liên quan (Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan cấp phép xây 

dựng...) trong công tác đảm bảo an toàn PCCC. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn về PCCC tại khu dân cư, công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, 

bảo đảm hạ tầng về PCCC. 

3. Kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót tại các nhà xưởng, kho chứa 

hàng hóa để hướng dẫn kiến nghị cơ sở thực hiện bảo đảm đầy đủ theo quy định 

của pháp luật. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, 

công nhân viên trong việc chấp hành các quy định nhà nước về PCCC, xây 

dựng, môi trường,...  
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4. Kiến nghị chính quyền địa phương có phương án di dời các cơ sở 

sản xuất có nguy hiểm cháy, nổ ra khỏi khu dân cư; chỉ đạo các cơ quan chức 

năng đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng xây dựng tạm chưa 

được cấp phép xây dựng. 

5. Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ các 

quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

Các cơ sở kinh doanh (nhà hàng tiệc cưới, gara xe,...), sản xuất (xưởng 

gỗ, xưởng gia công may mặc,...), kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong 

khu dân cư; đặc biệt lưu ý đối với các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng 

xây dựng tạm trên các khu đất đang chờ sử dụng cho mục đích khác chưa được 

thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định.  

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

Kiểm tra hồ sơ cấp phép xây dựng; kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; kiểm tra việc tuân thủ các quy định về 

trình tự thủ tục trong quá trình đầu tư xây dựng công trình Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh,... 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh được kiểm tra. Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt tại khu vực cơ sở được kiểm tra.  

3. Sở Công Thương 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương 

của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

4. Công an tỉnh 

a) Kiểm tra hồ sơ thẩm duyệt về PCCC; việc thực hiện trách nhiệm PCCC 

của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Luật 

PCCC năm 2001. Việc chấp hành chế độ mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo 

quy định tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ về bảo 

hiểm cháy, nổ bắt buộc và Nghị định số 97/2021 ngày 18/11/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của chính 

phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

b) Kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Điều 5 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và các quy định pháp luật có 

liên quan. 

IV. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM 

TRA 
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1. Phương pháp kiểm tra  

a) Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện người đứng đầu cơ sở, nghe báo 

cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật của nhà nước về 

đầu tư, xây dựng, môi trường và PCCC, những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ 

chức thực hiện các quy định và biện pháp bảo đảm tại cơ sở.  

b) Tiến hành kiểm tra hồ sơ, thực tế của các cơ sở. 

c) Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện; đại diện các cơ sở phản ánh, 

đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

d) Đại diện đoàn kiểm tra kết luận và thông qua biên bản kiểm tra. 

2. Thời gian thực hiện 

a) Giai đoạn 1 (Từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 25/7/2022) 

- Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát cơ sở kinh 

doanh, sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên 

địa bàn quản lý gửi kết quả rà soát về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

25/7/2022 (qua Công an tỉnh). 

- Giao Công an tỉnh tổng hợp danh sách, xây dựng lịch kiểm tra; phối hợp 

với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu quyết 

định thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức họp triển khai thực hiện thống nhất nội 

dung, phương pháp kiểm tra cụ thể đối với từng cơ sở, thông báo lịch kiểm tra 

đến các đối tượng được kiểm tra. 

b) Giai đoạn 2 (Từ ngày 26/7/2022 đến ngày 31/8/2022) 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các giải 

pháp an toàn PCCC, kiến nghị người đứng đầu cơ sở triệt để khắc phục những 

tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC, kiên quyết xử lý vi phạm đối với những 

hành vi cố tình vi phạm  với từng cơ sở. 

3. Thành phần Đoàn kiểm tra 

a) Đại diện Công an tỉnh; 

b) Đại diện Sở Công thương; 

c) Đại diện Sở Xây dựng; 

d) Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; 

đ) Đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có đối tượng kiểm 

tra; 

e) Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đối tượng kiểm 

tra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố và các Sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, xây dựng lịch 

kiểm tra cụ thể; chủ trì tổ chức kiểm tra theo các nội dung đã đề ra theo Kế 

hoạch này; thông báo lịch kiểm tra đến các đối tượng được kiểm tra; kết thúc 

kiểm tra tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức 

rà soát, lập danh sách thống kê các đối tượng kiểm tra trên địa bàn, gửi danh 

sách rà soát về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) trước ngày 

22/7/2022. Xử lý vi phạm đối với các trường hợp phát hiện hành vi vi phạm 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm cử cán bộ có chuyên môn tham 

gia đoàn kiểm tra. Xử lý vi phạm đối với các trường hợp phát hiện hành vi vi 

phạm thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận tham gia đưa tin 

tuyên truyền, phản ánh thực trạng công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở sản 

xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh; 

kịp thời tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC./. 

 

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

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: XD, CT, TNMT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, KTTH; 

- Lưu: VT,     ĐT. 

               KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Phan Tấn Cảnh 
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