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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công 

an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trên toàn quốc; Công văn số 6752/VPCP-QHĐP ngày 08/10/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ - Phạm Bình Minh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Để việc triển khai tổng rà soát, kiểm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng yêu cầu, quy định và thời gian đề ra, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố và đề nghị Mặt trận, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Phải xác định đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ này nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra cháy gây 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Qua 

kiểm tra phải đánh giá đúng thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ đối với cơ sở; phát hiện và bắt buộc các cơ sở phải khắc phục triệt để 

những tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng 

quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy tương ứng 

với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động; không để cơ sở không đủ điều kiện an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy, chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, 

chữa cháy nhưng vẫn hoạt động, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật 

tự, hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về 

phòng cháy, chữa cháy. 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải 

thông tin về đợt tổng rà soát, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân biết, chấp hành. 

2. Thời gian thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/12/2022 (kiểm 
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tra 100% cơ sở thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; khu dân cư, bao gồm cả cơ sở đã được kiểm 

tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy); tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh 

có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính 

chất nguy hiểm cháy cao như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán 

bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, 

xưởng sản xuất… Nội dung kiểm tra gồm:  

- Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người 

đứng đầu cơ sở theo quy định tại Điều 5 Luật Phòng cháy, chữa cháy và Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.  

- Điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở 

theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP; trong đó, tập trung kiểm tra:  

+ Hồ sơ quản lý, theo dõi về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của 

cơ sở; duy trì về đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; 

giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ 

thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các hệ thống kỹ thuật 

khác có liên quan theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với 

thời điểm cơ sở đưa và hoạt động (hoạt động trước Luật Phòng cháy, chữa cháy 

năm 2001 có hiệu lực thi hành; trong thời gian Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-

1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế; Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về an toàn cho nhà và công trình QCVN 06:2010/BXD và 

QCVN 06:2021/BXD có hiệu lực thi hành và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

khác có liên quan); việc quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn 

nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy, nổ; hoạt động của lực lượng 

phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; các biện pháp phòng ngừa sự cố tai 

nạn… 

+ Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần tập 

trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn, chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc 

sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định; 

trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động 

ngắt điện của dàn âm thanh tại các phòng khi có tín hiệu báo cháy 

- Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó, làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu 

tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động của cơ sở. 

* Về xử lý kết quả kiểm tra phòng cháy, chữa cháy: Qua kiểm tra kiến nghị 

thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 
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31/12/2021 của Chính phủ, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và thực hiện những việc sau: 

- Đối với cơ sở đang hoạt động nhưng còn tồn tại, vi phạm về phòng cháy, 

chữa cháy trong giai đoạn đầu tư xây dựng (bao gồm các cơ sở đã được thẩm 

duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy) và trong quá trình hoạt động: Có 

văn bản yêu cầu ngừng hoạt động đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, không 

đảm bảo an toàn, không bảo đảm yêu cầu về ngăn cháy lan, thoát nạn, trang bị hệ 

thống báo cháy, chữa cháy và bắt buộc khắc phục theo đúng các quy định của 

pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy tương ứng 

với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động; tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành kiến nghị của cơ quan có thẩm 

quyền. 

- Đối với cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, tự ngừng hoạt 

động: Đối với cơ sở, hộ kinh doanh thuộc diện phải có Giấy Chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh trật tự: Lực lượng Công an kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh trật tự, chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa 

cháy. Đối với cơ sở, hộ kinh doanh không thuộc diện phải có Giấy Chứng nhận 

đủ điều kiện về an ninh trật tự: Có văn bản đề nghị các Sở, Ủy ban nhân dân các 

cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp không bảo 

đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định 

của pháp luật; chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

- Có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã công khai trên 

trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm 

đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy để chính quyền địa phương, người dân giám sát; 

giao Công an cấp xã giám sát việc khắc phục, hoạt động của cơ sở trên địa bàn, 

kịp thời báo cáo khi phát hiện hành vi vi phạm cho đến khi được hoạt động trở 

lại. 

- Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh sau khi khắc phục các tồn tại, 

vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải có báo cáo kết quả 

thực hiện gửi về cơ quan Công an quản lý, Cơ quan Công an trực tiếp quản lý cơ 

sở tổ chức kiểm tra bảo đảm chỉ những cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới được hoạt động trở lại. 

3. Công an tỉnh bám sát nội dung Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 của Bộ 

Công an để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ tổng rà soát, kiểm tra về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; phân công rõ nhiệm 

vụ cho các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm kiểm 

tra phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở được phân công, phân cấp và phối 

hợp thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra. 
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Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý xây dựng, văn hóa, Ủy ban nhân 

dân các cấp khi xem xét, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, cấp phép 

xây dựng, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và nghiệm thu đưa công trình 

vào sử dụng, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép kinh 

doanh phải bảo đảm các cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an ninh trật tự. 

4. Các Sở, ngành tổ chức rà soát, cung cấp số liệu danh sách, địa chỉ các cơ 

sở theo lĩnh vực quản lý phục vụ công tác rà soát lập hồ sơ quản lý, kiểm tra an 

toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

Công an thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý các cơ sở, công trình 

vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cụ thể: 

- Sở Công Thương: 

+ Cung cấp số liệu các cơ sở: Chợ, Trung tâm thương mại siêu thị, Xăng 

dầu, Gas, hóa chất, điện… 

+ Chỉ đạo đơn vị kinh doanh điện thực hiện quản lý, kiểm tra đối với việc 

lắp đặt, sử dụng điện sau công tơ của các cơ sở, hộ gia đình; phối hợp kiểm tra, 

phát hiện các vi phạm trong lắp đặt, sử dụng điện để kịp thời xử lý theo quy định. 

Nghiên cứu góp ý nội dung quy định về ngừng, giảm cung cấp điện trong trường 

hợp có văn bản thông báo cơ sở vi phạm, không đảm bảo an toàn phòng cháy, 

chữa cháy của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thực hiện khi được lấy ý kiến 

góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực). 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Cung cấp số liệu và danh sách, địa chỉ các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí 

(karaoke, vũ trường, quán bar…); cơ sở thể thao (sân vận động, nhà thi đấu, trung 

tâm thể dục, thể thao…; khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ…;  

+ Thực hiện cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh; kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện…; kiên quyết thu hồi giấy phép 

kinh doanh đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhất là 

với các loại hình cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, tập trung đông người như: 

Karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage… 

- Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu các cơ sở giáo dục;  

- Sở Y tế cung cấp số liệu các cơ sở y tế: Bệnh viện, phòng khám, nhà điều 

dưỡng, phục hồi chức năng, trung tâm y tế…;  

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cung cấp số liệu các cơ sở sản 

xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

- Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng 

phải phù hợp với quy mô, tính chất công trình theo văn bản thẩm duyệt về phòng 
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cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 

nhất là đối với các công trình khi thay đổi tính chất sử dụng, cải tạo nhà ở hộ gia 

đình thành cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý, rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế 

phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy 

phép… 

Số liệu danh sách cơ sở, các đơn vị gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh 

sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 24/10/2022. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng trách 

nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ đối với địa bàn, cơ sở theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi giấy 

phép kinh doanh, rút giấy phép xây dựng đối với cơ sở không bảo đảm an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo tổng rà soát cơ sở, kiểm tra an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy; xây dựng Phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm 

an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu dân cư, giao thông, 

nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý. 

6. Ủy ban nhân dân cấp xã phải chỉ đạo quyết liệt các bộ phận liên quan 

như: Tư pháp, địa chính, xây dựng, đô thị cung cấp danh sách, phối hợp với Công 

an cấp xã rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP; không để bỏ sót, bỏ lọt cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý, để cơ sở bị cháy mà 

chưa được kiểm tra, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy. 

Tiếp tục chỉ đạo thành lập 100% đội dân phòng tại các địa bàn thuộc diện 

phải thành lập theo quy định; tổ chức duy trì hoạt động hiệu quả; đồng thời, sơ 

kết nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh tuyên 

truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện duy trì 

các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết đình chỉ hoạt động 

đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy. 

7. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 2890/UBND-

NCKSTTHC ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn, cháy 

gây thiệt hại nghiêm trọng; Công văn số 3144/UBND-NCKSTTHC ngày 

21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 

toàn dân phòng cháy, chữa cháy. 

Tăng cường tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh và 

người dân nắm được chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Công 

an trong tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

từ đó, nêu cao tinh thần hợp tác với các cơ quan, đơn vị chức năng trong kiểm tra, 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Chủ động tự kiểm 
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tra rà soát các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm 

vi thuộc trách nhiệm quản lý; tổ chức khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót, vi 

phạm của cơ sở khi được cơ quan Công an kiến nghị, hướng dẫn; bảo đảm chấp 

hành đầy đủ các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy.  

Giao Công an tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện Công văn này. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo 

cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2022 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (C07); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- UBND, Công an cấp xã (giao UBND cấp huyện sao gửi); 

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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