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 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 của Bộ Công an về thực hiện 

đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, 

nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 2324/KH-UBND ngày 14/5/2021 để triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh, qua tổng kết 01 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Các 

đơn vị liên quan đã tích cực tham mưu giúp UBND các cấp ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo, ban hành quy định bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình nhà ở 

hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh,…Đồng thời đã tích cực 

phối hợp triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, công tác kiểm tra được triển 

khai tích cực, đã hoàn thành và đạt chỉ tiêu đề ra. Nhận thức về tầm quan trọng 

trong việc PCCC của người dân trên địa bàn tỉnh được cải thiện, qua đó chủ 

động trong việc phòng cháy cho gia đình, cơ sở sản xuất giúp giảm thiểu số vụ 

cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh. Số vụ và thiệt hại do cháy gây ra so với cùng kỳ 

năm 2021 giảm mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tốt cho việc 

phát triển kinh tế tại địa phương. 

Tuy nhiên, qua tổng kết đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như 

Công tác tuyên truyền còn chưa đa dạng, phong phú, có lúc chưa thực hiện 

thường xuyên, vì vậy chưa tiếp cận được đông đảo người dân. Nội dung tuyên 

truyền còn chung chung chưa phù hợp với từng loại đối tượng, chủ hộ gia đình 

chưa nắm vững kỹ năng PCCC và thoát nạn; Công tác kiểm tra mới bảo đảm về 

số lượng, chất lượng còn hạn chế, chủ yếu thực hiện công tác hướng dẫn, chưa 

cương quyết trong xử lý các hành vi vi phạm; Việc chấp hành các quy định của 

pháp luật và thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC tại các khu dân cư, hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm 

đến việc bảo đảm an toàn PCCC, chưa chủ động trang bị phương tiện PCCC, 

cũng như bố trí lối thoát nạn thứ 2, chưa xây dựng được các mô hình điển hình 

về an toàn PCCC trong các khu dân cư và đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản 

số 1135/CAT-PC07 ngày 13/7/2022. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa 

cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 
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1. Công an tỉnh 

a) Tổ chức rà soát và giao chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện toàn diện, 

có hiệu quả Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an. 

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các cấp tổ chức thực hiện đồng bộ, có 

hiệu quả các giải pháp PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để 

ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại địa phương;  

b) Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản tại các khu dân cư có nguy hiểm 

cháy, nổ. Tiến hành kiểm tra, phúc tra việc khắc phục các tồn tại, sai phạm trong 

công tác PCCC tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở 

được phân cấp quản lý trong khu dân cư theo quy định. Kiên quyết xử lý các 

hành vi vi phạm về PCCC; 

c) Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt 

động của đội dân phòng. Chỉ tiêu đến ngày 31/8/2022, 100% xã, phường thị trấn 

được thành lập, kiện toàn Đội dân phòng bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả; 

 d) Rà soát xây dựng, nhân rộng các phong trào, mô hình an toàn về PCCC 

đang hoạt động hiệu quả. Tổ chức xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn 

PCCC” và mô hình ‘Điểm chữa cháy công cộng” phù hợp với thực tế theo 

phương pháp mỗi huyện chọn 01 xã, mỗi xã chọn 01 khu dân cư làm điểm. Chỉ 

tiêu đến ngày 31/8/2022, tại mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 mô hình; 

 e) Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, phương án cứu 

nạn, cứu hộ tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao; tổ chức thường trực 

24/24 giờ đảm bảo sẵn sàng xử lý các tình huống, sự cố, cháy, nổ xảy ra tại các 

khu dân cư. 

 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 

01/6/2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 

khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Quyết định số 

450/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 về ban hành quy định về an toàn PCCC đối với 

nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Bảo đảm 100% chủ hộ 

gia đình, chủ hộ kinh doanh được hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các điều kiện an 

toàn về PCCC theo quy định; 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung sau: 

- Tổ chức kiểm tra, phúc tra đối với việc khắc phục các tồn tại, sai phạm 

trong công tác PCCC tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ 

sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư theo quy định. Trong đó chú trọng 

việc bố trí và bảo đảm lối thoát nạn thứ 2. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm 

về PCCC; 

- Tổ chức xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và mô hình 

‘Điểm chữa cháy công cộng” phù hợp với thực tế, theo phương pháp mỗi huyện 

chọn 01 xã, mỗi xã chọn 01 khu dân cư làm điểm sau 03 tháng triển khai sơ kết, 
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đánh giá và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Chỉ tiêu đến ngày 

31/8/2022, tại mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 mô hình. Rà soát xây dựng, 

nhân rộng các phong trào, mô hình an toàn về PCCC đang hoạt động hiệu quả;  

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và 

CNCH tại địa phương. Rà soát thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của đội 

dân phòng theo quy định. Chỉ tiêu đến ngày 31/8/2022, 100% xã, phường thị 

trấn được thành lập, kiện toàn Đội dân phòng bảo đảm đi vào thực chất, hiệu 

quả.  

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC tại địa 

bàn khu dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ngắn gọn, dễ tiếp cận. 

Trong đó chú trọng việc tuyên truyền thông qua các hệ thống loa truyền thanh, 

thông qua sinh hoạt chi bộ, khu phố, kết hợp việc phát động phong trào toàn dân 

tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc,… 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Ninh Thuận: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tăng cường 

thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến 

thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại 

các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

4. Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ 

chức thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

và tại cơ quan, đơn vị mình. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công an (C07); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT,    ĐT 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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