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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.
Thời gian qua, thực hiện 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 PCCC
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Công an tỉnh Vĩnh Phúc
đã tập trung rà soát, lập danh sách, phân loại, phân cấp và bàn giao cho UBND
các xã, thị trấn quản lý về PCCC đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền của
UBND cấp xã. Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bàn giao, hướng
dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với 397 cơ sở. Tuy
nhiên, trên thực tế, số lượng các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý về PCCC của
UBND cấp xã trên địa bàn huyện còn rất nhiều. Do trong 06 tháng đầu năm
2021, các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ cho chiến dịch cấp thẻ căn cước
công dân gắn chíp điện tử và tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức
tạp nên công tác rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý, kiểm tra, hướng dẫn an
toàn về PCCC&CNCH đối với các cơ sở được phân công quản lý của UBND
các xã, thị trấn chưa bảo đảm theo quy định.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp
xảy ra cháy, nổ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh như: vụ cháy xảy ra ngày
13/02/2021 tại nhà ông Đặng Đình Dương ở Đạo Tú – Tam Dương gây thiệt hại
tài sản khoảng 01 tỷ đồng; vụ cháy xảy ra ngày 20/6/2021 tại nhà ở kết hợp kinh
doanh ở Tề Lỗ - Yên Lạc làm 01 người bị thương; vụ cháy xảy ra ngày 01/9/2021
tại cửa hàng xe máy Minh Anh, cửa hàng điện tử Thịnh Thanh và cửa hàng cầm
đồ F88 ở Hùng Vương – Phúc Yên gây thiệt hại rất lớn về tài sản; vụ cháy xảy ra
ngày 02/9/2021 tại cửa hàng sửa chữa đồ điện của ông Phan Văn Kiên ở Bình
Định - Yên Lạc làm 01 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 20 triệu đồng,...
Các vụ cháy nêu trên đều xảy ra tại các nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh
doanh chưa có tên trong danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC của
UBND cấp xã và chưa được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các điều kiện về bảo
đảm an toàn PCCC&CNCH.
Từ tình hình trên, để bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt cơ sở thuộc diện quản lý
về PCCC và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC theo quy
định của pháp luật; UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1426/UBND-CA ngày
03/8/2021 của UBND huyện về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về
PCCC&CNCH, cụ thể:

- Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các loại hình cơ sở thuộc thẩm
quyền quản lý PCCC của UBND cấp xã theo quy định tại Phụ lục IV, ban hành
kèm theo Nghị định số 136, tập trung vào các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết
hợp sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của phát
luật về an toàn PCCC&CNCH theo thẩm quyền.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục về pháp luật và
kiến thức PCCC&CNCH; đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC; nhân rộng các
mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; kịp thời đề xuất
khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào
toàn dân PCCC.
- Thành lập, kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, nơi
làm việc và đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác
PCCC&CNCH tại địa bàn cho các đội dân phòng.
- Xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ
đối với các khu dân cư; phê duyệt phương án chữa cháy của các khu dân cư
thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực tập phương án chữa cháy của khu dân cư ít
nhất 01 lần/năm.
- Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ về công tác PCCC&CNCH theo quy
định; thường xuyên rà soát, bổ sung, lập hồ sơ quản lý các cơ sở thuộc diện quản
lý về PCCC và báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 05 hàng
tháng để tập hợp và báo cáo Công an tỉnh bổ sung, điều chỉnh danh sách cơ sở
thuộc diện quản lý về PCCC.
- Khi xảy ra cháy, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ
chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi quản lý tham gia chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, trao
đổi Công an huyện đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện xử lý tình
huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
2. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn phối hợp các ban ngành cơ sở,
thôn, tổ dân phố tổng rà soát lại và thường xuyên bổ sung danh sách, lập hồ sơ
quản lý đối với 100% các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý về PCCC của UBND
cấp xã (thành phần hồ sơ quản lý về PCCC theo Văn bản số 932/CAH-QLHC
ngày 24/8/2021 của Công an huyện Sông Lô về việc hướng dẫn thực hiện công
tác hồ sơ quản lý, theo dõi về PCCC). Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại các cơ sở
chưa kịp thời đưa vào diện quản lý về PCCC hoặc chưa tiến hành kiểm tra, hướng
dẫn, yêu cầu ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.
3. Phân công Công an cấp xã là bộ phận chuyên trách, tham mưu, giúp
việc UBND xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về
PCCC&CNCH. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu ký cam kết
đảm bảo an toàn PCCC đối với 100% các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý theo
nội dung Văn bản số 850/UBND-CA ngày 25/5/2021 của UBND huyện về việc

tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất,
kinh doanh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quảTháng an toàn về PCCC
(tháng 10/2021) và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân
PCCC (04/10/1961- 04/10/2021).
4. Phát động phong trào “Vận động các hộ gia đình tự giác gỡ bỏ lồng sắt,
“chuồng cọp”,tạo lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy,
cứu nạn, cứu hộ” tại 100% các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn huyện;
phấn đấu kết thúc tháng an toàn PCCC 100% các hộ gia đình đều có 02 lối thoát
nạn trong trường hợp khẩn cấp xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
5. Chú trọng tuyên truyền rộng rãi các nội dung khuyến cáo về một số biện
pháp bảo đảm an toàn PCCC, thoát nạn đối với khu dân cư, nhà ở, trụ sở cơ quan,
các công trình, khu vực thường xuyên tập trung đông người...Nội đung tuyên
truyền được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH- Bộ Công an thường xuyên cập nhật tại
website: http://canhsatpccc.gov.vn, mục Hướng dẫn công tác PCCC và CNCH,
tiểu mục Hướng dẫn cộng đồng.Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân
trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” để chủ động nắm bắt,
cung cấp thông tin về các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và cập nhật, tiếp cận kiến
thức, kỹ năng về PCCC&CNCH (có hướng dẫn kèm theo).
Đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung
trên, tập hợp kết quả báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày
31/10/2021. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về
UBND huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn giải quyết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (Phòng PC07);
- TT HU, UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HU, HĐND-UBND huyện;
- Công an huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, CAH.
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