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CHỈ THỊ
Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC
và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền
các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đã tạo chuyển biến tích cực về
nhận thức và hành động trong các tầng lớp Nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý
Nhà nước về PCCC được tăng cường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ
hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Tuy vậy, tại một số địa
phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước
về PCCC, để xảy ra một số vụ cháy chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, nhà
dân… gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường
đầu tư và đời sống Nhân dân.
Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ
xảy ra và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả
các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ
Công an về công tác PCCC và CNCH; đảm bảo an toàn về PCCC phục vụ phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ
trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,
thị xã và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập
trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công
tác PCCC và CNCH, trong đó chú trọng triển khai thực hiện: Chỉ thị số 47CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác PCCC; Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
PCCC; các Nghị định của Chính phủ: Số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật PCCC, số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác
CNCH của lực lượng PCCC và số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính
phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày
22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực
hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày
02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC; Chương
trình hành động số 1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 538/KH-UBND
ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW
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của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng
Chính phủ.
2. Quá trình xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải
gắn với quy hoạch về PCCC và CNCH; quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư tập
trung, khu dân cư có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chung
cư cao tầng phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước, thoát nạn, hệ
thống kỹ thuật PCCC theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy phạm pháp luật.
Chủ đầu tư các dự án, công trình phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy
định của pháp luật về PCCC và CNCH; phối hợp với các đơn vị liên quan có
giải pháp đảm bảo an toàn PCCC cho công trình ngay từ khâu thiết kế, nhất là
các cơ sở trọng điểm, nguy hiểm cháy, nổ cao; chỉ được phép đưa các hạng mục
công trình vào hoạt động khi đã được nghiệm thu về PCCC theo quy định.
3. Tăng cường tự kiểm tra, đảm bảo công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị
và địa phương; củng cố lực lượng PCCC tại chỗ và trang bị bổ sung các phương
tiện chữa cháy, CNCH cần thiết đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH ban đầu tại
các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của mình; tăng cường xây dựng, phát triển
phong trào toàn dân PCCC và CNCH; củng cố lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở
và chuyên ngành; hướng dẫn người dân thực hiện các nội quy, quy định về
PCCC, trang bị các phương tiện PCCC đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
4. Công an tỉnh:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ về
PCCC và CNCH. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ
PCCC và CNCH theo yêu cầu tại Kế hoạch số 53/KH-BCA-C66 ngày 22/3/2018
của Bộ Công an.
- Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH,
trong đó chú trọng công tác PCCC trong đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra
công tác PCCC, nhất là đối với nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở
kinh doanh karaoke, vũ trường, các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ dễ xảy ra
cháy, nổ,... Trước mắt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương
thành lập đoàn kiểm tra về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở kinh doanh
karaoke, các Nhà cao tầng, vũ trường, trung tâm thương mại, chợ; kiên quyết xử
lý nghiêm các hành vi sai phạm và làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên
quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng
Kiểm lâm và các chủ rừng làm tốt công tác PCCC rừng, tăng cường công tác
hướng dẫn, kiểm tra các khu rừng trọng điểm; tuyên truyền về PCCC cho các
chủ rừng và người dân kiến thức phòng ngừa về PCCC khi hoạt động trong
rừng, ven rừng.
- Phối hợp với Cảng vụ Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Sở
Giao thông Vận tải tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và
CNCH đối với các phương tiện tàu thuyền, ô tô vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
về cháy, nổ, vận chuyển hành khách theo quy định của pháp luật.
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- Những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, hay có dấu hiệu tội phạm
phải tập trung điều tra, kết luận rõ nguyên nhân, xử lý đúng người, đúng tội,
không để lọt tội phạm; nhằm răn đe tội phạm, giáo dục, phòng ngừa chung, đồng
thời làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước, thanh tra,
kiểm tra, cấp phép... Trước mắt khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc cháy cơ sở
karaoke Kingdom tại thành phố Hà Tĩnh vào ngày 25/3/2018.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng và thực tập
các phương án chữa cháy, CNCH nhà cao tầng, trên sông, trên biển, rừng… có
huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; tham mưu, đề xuất Bộ Công an
trang cấp, đầu tư phương tiện chữa cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp;
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng các đội PCCC và CNCH khu vực.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và Truyền
hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về PCCC và CNCH; nhất là các biện
pháp thoát nạn, cứu người; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy
định về PCCC và CNCH; kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến về PCCC và CNCH.
Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và người đứng đầu các đơn vị,
doanh nghiệp chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; định kỳ
6 tháng (trước 15/5), 01 năm (trước 15/11) tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh
(qua Công an tỉnh để tổng hợp). Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đơn vị TW, doanh nghiệp trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách NC);
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC.
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