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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

 

 

Kính gửi:  

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

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt 

công tác phòng ngừa; tuy nhiên, trong 05 năm qua, trên cả nước đã có 440 

người chết và hàng nghìn người bị thương do cháy, nổ, sự cố tai nạn gây ra  

(trên 60% vụ việc xảy ra tại các khu dân cư và đô thị). Dự báo trong thời gian 

tới, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, 

nguy cơ cao xảy ra tại các khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khu công nghiệp, 

cơ sở tập trung đông người, hạ tầng cơ sở cũ chưa thể khắc phục ngay do chi 

phí rất lớn, cần thời gian nghiên cứu, quy hoạch chuyển đổi… Bên cạnh đó, 

khí hậu đang dần biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, khó lường hơn, thiên tai 

tiếp tục diễn biến phức tạp. Hậu quả của các sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra ngày 

càng nghiêm trọng, điển hình như vụ cháy cơ sở Karaoke trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương vào ngày 06/9/2022; trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra vụ sạt, lở cát tại 

khu vực khai thác quặng Titan thuộc thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam gây hậu quả làm 04 người chết. 

Thực hiện Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn Phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị 

công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, 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 nghiêm các nội dung sau: 
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1. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 

Quốc Hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ1; xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, 

cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và phục vụ sự phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Tiếp tục rà soát, góp ý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, tổng kết đánh giá sự 

cần thiết và tính khả thi, cấp bách của việc sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy 

năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) để bổ sung quy định về công tác cứu nạn, 

cứu hộ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

quy trình về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay; tổ chức rà soát các tồn tại, vướng 

mắc về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong hoạt động đầu 

tư xây dựng để có định hướng chỉ đạo về phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp, người dân cùng khắc 

phục, tháo gỡ. 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trước mắt, tiếp tục thực 

hiện tổng kiểm tra, rà soát trên toàn tỉnh về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ, tập trung vào các cơ sở đông người, khu vực nguy cơ cao về cháy, 

nổ như: Chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, chợ, nhà kho, cơ sở karaoke, 

vũ trường, bar… xử lý nghiêm minh và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở đưa 

vào sử dụng, hoạt động không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kiện toàn củng cố các lực lượng tại chỗ làm 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, xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy 

                                           
1 Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng cháy, chữa cháy; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư; 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; Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy; 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 và chữa cháy. 
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và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp 

thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Xây dựng cơ chế 

phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng 

khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các sở, ban, ngành, 

địa phương bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần cho công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, 

kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (giao thông, thông tin liên 

lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các nội dung 

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

2050 vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an. Huy động nguồn lực hợp tác 

công tư, xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

- Xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh 

thông về pháp luật, kỹ thuật chiến thuật, nghiệp vụ theo Nghị quyết số 12-NQ/TW, 

ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân 

dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí phù hợp lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ 

sở, bảo đảm an toàn cho người dân. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố nâng cao nhận thức về nguy cơ, hậu quả cháy, nổ, sự cố tai nạn 

nghiêm trọng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, nhà ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, vũ trường, quán bar, karaoke, các công trình 

khai thác khoáng sản… Đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt 

hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, lực lượng nòng 

cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về công 

tác cứu nạn, cứu hộ thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân, lấy người dân làm trung 

tâm, là chủ thể chính trong phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; sự an toàn, 

tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, đề cao ý thức của người dân trong 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hết sức quan trọng. An toàn 

cháy, nổ góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - 

xã hội. Phòng ngừa cháy, nổ, là cơ bản, chiến lược, quyết định; khi xảy ra cháy, 

nổ, sự cố, tai nạn thì chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 3490/UBND-NCKSTTHC ngày 

18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổng rà soát, kiểm tra an 

toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được quy định 

tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Thông tư 

số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, Kế hoạch số 2851/KH-UBND 

ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các 

cấp; đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ của các cấp chính quyền; đề cao ý thức, kỹ năng của người dân 

trong an toàn phòng chống cháy, nổ. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình 

chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện. 

- Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương 

nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm các điều 

kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và khi xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng 

do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. 

- Xây dựng mô hình an toàn, cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ cấp huyện, cấp xã, 

thôn, tổ dân phố; công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, 

tổ chức và người dân tham gia giám sát. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-08-2018-tt-bca-huong-dan-nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-364927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
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- Nghiên cứu, tham mưu Nghị quyết về mức chi ngân sách cho hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khẩn trương hoàn thành việc tích hợp 

nội dung quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn 2050 vào quy hoạch chung của địa phương theo phân công của Thủ tướng 

Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 về việc 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 và chữa cháy. 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định; chủ động rà soát, bố trí 

kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần cho công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ.  

2.2. Công an tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn 

thiện, bổ sung đầy đủ các nội dung Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã 

hội của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện 

tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo ứng phó, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả 

trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố tai 

nạn góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản và an toàn 

tính mạng của Nhân dân và Nhà nước. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện và thực tập phương án cứu 

nạn, cứu hộ đối với các trường hợp sập đổ các mỏ lộ thiên và hầm lò khai thác 

khoáng sản. 

2.3. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng và các bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng, xây dựng thông thường và sản xuất xi măng) theo quy 

định của pháp luật về xây dựng. 
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- Hàng năm, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công 

nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; các quy định về kỹ thuật an toàn 

trong khai thác mỏ; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối 

với các hành vi vi phạm về kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ và thiết kế mỏ 

(thiết kế xây dựng) đã được thẩm định, phê duyệt của cá nhân, tổ chức khai thác 

khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, xây dựng thông thường và sản 

xuất xi măng). 

2.4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và Luật 

Đầu tư công. 

2.5. Sở Xây dựng 

- Tiếp tục chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch số 4090/KH-UBND ngày 

20/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng phó thảm họa sụp đổ công trình, nhà 

cao tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy 

định an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng. 

2.6. Sở Y tế 

- Huy động nhân lực, lực lượng y bác sĩ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, 

cơ số thuốc cần thiết, đảm bảo sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế 

gần nhất khi xảy ra sự cố. 

- Chủ trì phối hợp với các Bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có kế 

hoạch hỗ trợ trong trường hợp cấp cứu nạn nhân hàng loạt khi có sự cố, bảo quản 

thi thể nạn nhân; giám định mẫu ADN. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu giám định 

mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa 

được gia đình nhận dạng do sự cố gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định 

danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do sự cố gây ra theo đúng quy định để bàn giao 

cho gia đình nạn nhân. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và 

giải pháp vệ sinh, làm sạch môi trường ở nơi xảy ra sự cố. 
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2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các mỏ lộ 

thiên và hầm lò khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý có nguy cơ xảy ra sự cố 

sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. 

- Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu có các mỏ lộ thiên, hầm lò 

khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý để thực hiện các giải pháp phòng 

ngừa và ứng phó sự cố tai nạn nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho người 

dân và doanh nghiệp. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ 

chức, chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản 

lý của mình; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa sự cố, tai nạn đối với nhà, công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị theo 

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

- Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn 

sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại đến 

mức thấp nhất. 

- Chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lực lượng tìm kiếm cứu 

nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình 

giải quyết sự cố. Trong trường hợp xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt 

hại lớn về người và vật chất, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời. 

Giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức 

thực hiện nghiêm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại 

Công văn này. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (Cục C07); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

  (Giao UBND cấp huyện sao gửi); 

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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