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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PA
Số

/UBND-NC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Krông Pa, ngày

tháng 9 năm 2022

V/v tăng cường công tác PCCC và
CNCH trên địa bàn huyện; triển khai
thực hiện Quyết định số 32/2022/QĐUBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ đang diễn biến phức tạp, nhiều vụ cháy
lớn xảy ra tại đô thị, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giải trí gây thiệt
hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản
xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của Nhân dân.
Thực hiện Công văn số 2023/UBND-NC, ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND, ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh Gia Lai quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở
riêng lẻ và nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là
Quyết định 32) và nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC, phát huy hiệu
quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra
trên địa bàn huyện, UBND huyện có ý kiến cụ thể như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn
Thực hiện nghiêm túc Công văn số: 1034/UBND-NC ngày 24/05/2022 của
UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Cần xác định
công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm; người đứng đầu
phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương do
mình quản lý. Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
các chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh về công tác PCCC và CNCH.
2. Công an huyện
- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong thời điểm mùa hanh khô, nắng nóng,
công tác CNCH, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa, bão; đảm bảo
ANTT các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện.
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- Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về
PCCC và CNCH bằng nhiều phương pháp trực quan, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, tập
trung tuyên truyền cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất,
kinh doanh, hộ gia đình. Phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và
CNCH cho lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở; hướng dẫn xây dựng và thực tập
phương án chữa cháy, CNCH đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Tham mưu, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ sở thuộc diện quản lý
nhà nước về PCCC trên địa bàn xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong công
tác PCCC.
- Nâng cao hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ,
trực ban, trực chiến 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, phương án,
tiếp nhận thông tin, huy động lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy, cứu người,
cứu tài sản; không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản
của Nhà nước và Nhân dân.
- Định kỳ (01 lần/ 01 năm) hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công
tác đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị, cơ sở có nguy hiểm về
cháy, nổ, nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh theo quy định tại
Quyết định số 32 (đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh
hiện hữu trước thời điểm Quyết định số 32 có hiệu lực; hướng dẫn và đề nghị chủ hộ
gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện các giải pháp bổ sung đảm bảo theo các quy
định tại Quyết định số 32 trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 10/8/2022); kiểm tra trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở trong việc đảm bảo
các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động
đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp
luật.
3. Phòng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn; Hạt Kiểm lâm huyện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC rừng, cảnh báo
nguy cơ cháy rừng; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác nhằm phát hiện sớm, xử lý
kịp thời các điểm cháy rừng.
- Phối hợp với lực lượng Công an tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về công
tác PCCC rừng; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án PCCC rừng theo quy định.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động
đầu tư, quy hoạch xây dựng, phê duyệt và cấp phép xây dựng đối với các dự án, công
trình trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về PCCC và CNCH, nhất là
các dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị
định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật PCCC, kiên quyết không chấp thuận cho các cơ sở hoạt động sản xuất,
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kinh doanh trong các khu dân cư, cụm công nghiệp khi chưa đảm bảo yêu cầu về
PCCC.
Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên về việc thực hiện Quyết định 32,
thực hiện theo đúng quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng
mới hoặc cải tạo nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
tỉnh.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và
CNCH, nhất là: Các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn
khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; công năng sử dụng, trang bị các phương tiện phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh
doanh,... để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nắm vững, chủ động thực
hiện
Kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC
và CNCH, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” tại cơ sở đạt hiệu quả.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến
thức về an toàn PCCC và CNCH đến các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân; gắn
phong trào “Toàn dân PCCC” với các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận
huyện tổ chức. Chủ động tổ chức hoạt động giám sát có liên quan đến công tác PCCC
và CNCH để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao an toàn PCCC nhằm xử lý,
khắc phục những nguy cơ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn huyện.
- Phát động các phong trào thi đua hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 4/10”,
xây dựng các gương điển hình tiên tiến về công tác PCCC trong khối các cơ quan
đoàn thể do Ủy ban Mặt trận huyện quản lý.
7. Điện lực Krông Pa
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hệ thống,
mạng lưới tại các khu dân cư, doanh nghiệp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn PCCC
từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân, chủ cơ sở, doanh nghiệp thực hiện
các biện pháp sử dụng điện an toàn.
- Đề xuất UBND các cấp xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm
quy định về an toàn điện.
8. UBND các xã, thị trấn
- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác PCCC
được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 52, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
của Chính phủ. Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng
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cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các khu dân
cư, hộ gia đình, cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC được phân cấp trên địa
bàn, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình
chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo về PCCC; đồng thời xử lý trách nhiệm
đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình
trạng mất an toàn PCCC tại địa bàn, cơ sở. Địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây
thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do lỗi chủ quan thì người đứng đầu địa
phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.
- Thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 32; thực
hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH bằng
nhiều hình thức đến từng cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, đảm bảo về cả chất lượng và
số lượng.
- Chỉ đạo lực lượng Công an xã, các ban ngành xã, thị trấn và các thôn, làng, tổ
dân phố tổ chức thực hiện tốt các quy định, những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo phân cấp quản lý. Củng cố, xây
dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, đảm bảo về chế độ chính
sách, phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH cho các đội dân phòng. Hàng năm,
100% khu dân cư phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH, đảm bảo
phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và
hậu cần tại chỗ).
(Kèm theo Quyết định số 32)
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an
huyện giúp UBND huyện kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ
đạo tại văn bản này, tổng hợp, báo cáo về UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- PV01, PC07 – Công an tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Văn Thảo
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