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Kính gửi: 

 
 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3539/UBND-NC ngày 21 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn 

tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định rõ vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là 

nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, 

đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất 

thiệt hại do cháy, nổ và sự cố, tai nạn gây ra; chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân huyện nếu để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn… gây hậu quả nghiêm 

trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa 

đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc do thiếu lãnh đạo, 

chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các quy định 

về phòng cháy, chữa cháy. 

- Phối hợp với Công an huyện trong quá trình triển khai thực hiện việc 

tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc 

diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy được quy định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ(1); xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm và kiên quyết tạm đình 

chỉ, đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền; thu hồi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở 

                                                 
1 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 năm 2013. 
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không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công 

khai danh sách các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ 

chức và người dân tham gia giám sát. 

- Các phòng, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng 

cường kiểm tra, giám sát trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với 

các công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa 

cháy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3243/UBND-HTKT 

ngày 29 tháng 9 năm 2022. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các cấp học; triển khai tập huấn, nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nhằm từng bước 

hình thành đội ngũ cán bộ cốt cán, báo cáo viên kiêm nhiệm về công tác phòng 

cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ; phổ biến kết quả tổng kiểm tra, rà soát về an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng, các lỗi vi phạm 

thường gặp, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy, nổ… nhằm nâng cao nhận thức 

của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở và người dân trong quá 

trình thực hiện. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp Điện lực Sa Thầy tăng cường 

công tác quản lý, kiểm tra đối với việc lắp đặt, sử dụng điện sau công tơ của các 

cơ sở kinh doanh, sản xuất và hộ gia đình nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ 

tiềm ẩn về cháy, nổ và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định. 

5. Công an huyện: 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp và các đơn vị, địa phương liên quan 

kiểm tra, rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật liên 

quan về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tham mưu cấp có thẩm 

quyền xem xét bãi bỏ, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình 

hình thực tế; hoàn thành việc tích hợp nội dung quy hoạch hạ tầng về PCCC giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào quy hoạch chung của huyện. 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình “Tổ liên gia an 

toàn phòng cháy, chữa cháy” đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kiện toàn, củng cố 

lượng lượng tại chỗ thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ tại khu dân cư, cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”.  

- Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, 
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cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các khu dân cư, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao 

về cháy, nổ trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát động 

phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp 

thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đưa tin). 

- Lưu: VT, NCNTHV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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