
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2890    /UBND-NCKSTTHC Bình Thuận, ngày   06  tháng 9 năm 2022 

V/v tăng cường công tác 

PCCC&CNCH, phòng ngừa 

ngăn chặn cháy lớn, cháy gây 

thiệt hại nghiêm trọng 

 

 

Kính gửi:  

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

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại 

nghiêm trọng về người, điển hình như: Vụ cháy tại căn nhà ở ấp 6C, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/7/2022; vụ cháy tại 

số nhà 459 đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng vào ngày 7/8/2022; vụ cháy tại số nhà 4/17A, đường Trần 

Quốc Thảo, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận vào sáng ngày 13/8/2022 và điển hình nhất là vụ cháy tại số 231 phố Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ, không để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt 

hại nghiêm trọng, làm chết người; thực hiện nghiêm Công điện số 683/CĐ-TTg 

ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an tại sơ kết 

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

nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn. 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 khẩn trương triển khai thực hiện một 

số nội dung công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3851/KH-

UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết 

định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch 

số 245/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết 

định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và 

Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (khóa XIV) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của 
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Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy và 

chữa cháy; Công văn số 436/UBND-NCKSTTHC ngày 31/01/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu 

dân cư. Phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm 

vụ thường xuyên, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm 

để xảy ra cháy. 

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông, người đứng đầu cơ sở đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến các khuyến cáo, kiến thức, kỹ năng về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân thông qua nhiều hình thức như đăng phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình, 

loa truyền thanh, gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động, trên Zalo, Facebook, 

tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị, tổ dân 

phố, hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương… 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công 

tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình tập 

trung các nhiệm vụ sau: 

- Tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân khi xây dựng, cải tạo đối với nhà 

để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh cần xem xét các điều kiện an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật và Quyết định số 72/QĐ-

UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn 

phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình (nhà ở riêng lẻ) và nhà để ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Chỉ đạo rà soát, lập danh sách, xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ liên 

gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, các mô hình hoạt động hiệu quả tại khu dân 

cư theo phương pháp mỗi huyện chọn 01 cấp xã, mỗi xã chọn một khu dân cư làm 

điểm để xây dựng mô hình Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, phong trào tự trang 

bị phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát 

PCCC&CNCH; bảo đảm khi có cháy xảy ra phải nhanh chóng chớp lấy “thời 

điểm vàng” (dưới 5 phút bắt đầu từ thời điểm cháy) kịp thời huy động người dân 

tham gia chữa cháy, cứu nạn không thiệt hại về người. 

- Từ nay đến hết 31/12/2022, hướng dẫn, vận động 100% hộ gia đình, nhà 

để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc diện phải có 02 lối thoát (qua ban công, 

lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…), trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng 

cụ phá dỡ thô sơ; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn; cài 

đặt, sử dụng thành thạo App báo cháy 114 và Zalo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; 
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100% nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và ít nhất 50% nhà ở hộ gia đình trang 

bị bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá dỡ thô sơ phù hợp. 

- Chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho 

chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện 

PCCC&CNCH cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, 100% địa 

bàn thuộc diện phải thành lập duy trì hoạt động của đội dân phòng (tỷ lệ đội dân 

phòng thành lập đến nay mới đạt 30%); đối với những địa bàn chưa thành lập 

được đội dân phòng, nhiệm vụ của đội dân phòng giao cho lực lượng bảo vệ dân 

phố thực hiện; phải bảo đảm phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực 

lượng ở cơ sở trong công tác PCCC&CNCH, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”: 

Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy 

ở trong dân. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc cơ sở 

thuộc trách nhiệm quản lý theo Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ không để tình trạng bỏ sót, bỏ trống địa bàn, cơ sở. 

Thực hiện việc kiểm tra an toàn PCCC đối với 100% hộ gia đình, nhà ở kết hợp 

với sản xuất, kinh doanh và cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư bảo 

đảm đủ số lượt theo quy định; đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra chủ hộ gia đình, chủ 

hộ kinh doanh, người đứng đầu cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm về 

PCCC&CNCH đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị; xử lý 100% 

hành vi, vi phạm về PCCC&CNCH; cán bộ quản lý địa bàn phải chịu trách nhiệm 

nếu để cơ sở thuộc diện quản lý xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng mà chưa 

được kiểm tra, hướng dẫn về PCCC. 

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghiêm quy định của 

pháp luật về PCCC&CNCH trong đó phải duy trì công tác tự kiểm tra an toàn 

PCCC trong phạm vi quản lý của mình theo chế độ kiểm tra thường xuyên, định 

kỳ và đột xuất; chú ý các nội dung về thoát nạn, lối ra khẩn cấp, ngăn cháy lan, 

an toàn hệ thống điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, tình trạng 

hoạt động của hệ thống, phương tiện PCCC&CNCH, khả năng sẵn sàng của lực 

lượng PCCC tại chỗ; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC sử dụng 

máy nổ, phát điện và trong thi công, cải tạo nhất là khi hàn cắt sửa chữa các công 

trình có nguy cơ cháy, nổ cao…; không để tình trạng để xảy ra cháy mà lực lượng, 

phương tiện bị tê liệt, không hoạt động. 
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100% cơ sở phải tiến hành tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ của cơ sở để chủ động ứng phó và thoát nạn khi có cháy, nổ và sự cố 

tai nạn xảy ra. 

- Các đơn vị là chủ đầu tư, khi lập hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng, cải tạo 

công trình thuộc danh mục thẩm duyệt về PCCC, phải thực hiện đầy đủ các giải 

pháp về PCCC theo quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

về PCCC, nhất là các quy định có liên quan đến thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy 

lan, trang bị hệ thống, phương tiện PCCC&CNCH; chỉ đưa công trình vào xây 

dựng, hoạt động khi đã được cấp phép xây dựng, nghiệm thu bảo đảm an toàn 

PCCC. 

5. Công an tỉnh tiếp tục triển khai hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ 

Công an giao tại Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 về tăng cường 

công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình. 

- Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên 

truyền, cảnh báo về cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp PCCC, cách xử lý và kỹ 

năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Tăng cường kiểm tra an toàn 

về PCCC đối với các địa bàn, cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý, chú ý các cơ sở có 

nguy cơ cao, thường xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản như cơ sở trong khu 

công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ (gỗ, bao bì, mút 

xốp, dệt may, nhựa, cao su, cơ sở hóa chất, kho hàng hóa, chợ; khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà cao tầng, karaoke, quán bar…). Quá trình kiểm tra triệt để xử lý các 

hành vi vi phạm quy định của pháp luật về PCCC nhất là các vi phạm về ngăn 

cháy lan, thoát nạn, duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và các trường 

hợp không khắc phục các thiếu sót đã thực hiện kiến nghị; kiên quyết tạm đình 

chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC; thông báo 

công khai danh tính các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy 24/24, bảo quản, bảo dưỡng trang 

thiết bị và phương tiện chữa cháy bảo đảm 100% phương tiện, thiết bị trong diện 

thường trực phải hoạt động tốt, kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các vụ cháy, 

nổ xảy ra. Xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ cơ sở nguy hiểm cháy, nổ, khu dân cư nguy hiểm cháy, nổ cao; nâng 

cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo 

đảm cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các thiết bị, 

phương tiện PCCC&CNCH được trang cấp. Đề xuất bảo đảm trang phục và thiết 

bị bảo hộ cá nhân cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 
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hạn chế tối đa thương vong cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

- Khi có vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn lớn phải thực hiện nghiêm chế độ thông 

tin báo cáo theo quy định để tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia 

chữa cháy theo phương án đã được phê duyệt. Tập trung điều tra làm rõ nguyên 

nhân các vụ cháy, nếu có dấu hiệu của tội phạm, phải khởi tố, điều tra, xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm tạo sức răn đe, giáo dục nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật về PCCC. 

6. Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Mặt trận, đoàn thể tỉnh theo chức năng 

và nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nghiêm. 

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, tham 

mưu báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (C07); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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