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Số: 1141 /UBND-TCDNC
V/v tổ chức, hoạt động và trang bị
phương tiện phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực
lượng dân phòng, lực lượng PCCC
cơ sở, chuyên ngành

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Mặt trận tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Những năm vừa qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
(PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và đoàn thể Nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC
được tăng cường, phong trào toàn dân PCCC ngày càng rộng khắp. Tình hình
cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra từng bước được kiềm chế góp phần quan
trọng bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và
CNCH trên địa bàn tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và
phương án xử lý các tình huống cháy, nổ và các sự cố, tai nạn bảo đảm nhanh,
kịp thời, hiệu quả theo đúng phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương
tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ) không để xảy ra cháy lan, cháy lớn
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đồng thời tiếp tục triển khai thực
hiện nghiêm túc Nghị quyết số 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 trên địa bàn tỉnh, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy
và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa
cháy và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1007/VPCPNC ngày 16/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của
lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và xét đề nghị của Công an tỉnh
tại Văn bản số 341/CAT-PC07 ngày 09/3/2022.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ
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quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh thực hiện
việc thành lập, trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại
chỗ cụ thể như sau:
1. Đối với lực lượng dân phòng
Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát và chỉ đạo Ủy
ban nhân dân cấp xã, phường thành lập và duy trì hoạt động của Đội Dân phòng
theo quy định tại Khoản 25, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
PCCC và Điều 30 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Đồng thời bố trí kinh phí
đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Dân phòng theo quy
định của Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an (theo
phụ lục đính kèm).
2. Đối với lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành
Đề nghị Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất,
kinh doanh có trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động Đội PCCC cơ sở,
chuyên ngành theo quy định tại Khoản 25, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật PCCC và Điều 31 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Đồng thời
căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động để trang bị phương tiện PCCC và
CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành bảo đảm chất lượng, số lượng
theo đúng quy định của Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của
Bộ Công an và Điều 9 của TCVN 3890:2009 phòng cháy chữa cháy - phương
tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí
(theo phụ lục đính kèm).
3. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ
chức thực hiện các quy định của pháp luật về việc thành lập, duy trì hoạt động
và trang bị phương tiện cho các lực lượng này. Hằng năm tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các lực lượng này để từng bước nâng
cao kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
4. Căn cứ Công văn này, đề nghị các Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ
quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh triển khai thực
hiện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời gửi
về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- C07-Bộ Công an;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận;
- VPUB: LĐVP, TCDNC, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT, ĐT

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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