ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1860/UBND-CA

Trùng Khánh, ngày 03 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổng rà soát, kiểm tra an toàn
về phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 2650/UBND-NC ngày 14/10/2022 của tỉnh Cao
Bằng về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy và cứu nạn cứu hộ trên
địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Trùng Khánh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Tổ chức đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn huyện
1.1. Thời gian thực hiện: từ ngày 04/11/2022 đến hết ngày 15/12/2022.
1.2. Phạm vi thực hiện: trên địa bàn toàn huyện.
1.3. Đối tượng rà soát, kiểm tra: các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy
và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục I 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
Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy,
chữa cháy (sau đây gọi tắt là Nghị định 136).
1.4. Thẩm quyền kiểm tra
- Công an huyện chủ trì tổ chức thực hiện công tác rà soát, kiểm tra 100% số
cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục II,
Phụ lục III Nghị định 136.
- UBND cấp xã: rà soát, kiểm tra 100% số cơ sở thuộc diện quản lý về phòng
cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định 136.
1.5. Nội dung kiểm tra
(1) Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về PCCC&CNCH
theo quy định tại Điều 5 Luật Phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐCP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực
lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Nghị định 83).
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(2) Các điều kiện an toàn PCCC&CNCH của các cơ sở thuộc diện quản lý về
phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 5 Nghị định 136 và Điều 12 Nghị
định 83.
(3) Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH,
trong đó làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án công
trình, hoạt động của cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.
1.6. Mục tiêu
- Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC được rà soát, kiểm tra và lập hồ sơ,
danh sách quản lý theo đúng phân công, phân cấp quy định tại Nghị định 116.
- Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, cơ sở và
người dân có trách nhiệm trong công tác PCCC ở địa bàn cơ sở, có đóng góp tích
cực và phối hợp, chấp hành nghiêm túc trong việc tổng rà soát, kiểm tra.
- Các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH được phát hiện, xử lý hành chính
hoặc kiến nghị khắc phục.
- Các cơ sở thuộc các trường hợp sau: không đủ điều kiện an toàn về
PCCC&CNCH, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn
hoạt động phải bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc thu
hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại
Điều 17 Nghị định 136 cho đến khi có biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực
hiện về cơ quan kiểm tra.
- Các cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động.
không bảo đảm an toàn về PCCC&CNCH phải được công bố thông báo rộng rãi,
công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông để chính quyền địa
phương và người dân giám sát, phòng ngừa.
2. Nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện tổng
rà soát, kiểm tra, tuyên truyền an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ
2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Cung cấp danh sách, tài liệu liên quan và phối hợp kiểm tra, quản lý các cơ
sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phạm vi, lĩnh vực quản lý như: nhà văn hóa,
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, bảo tàng, thư viện, sân vận
động, nhà thi đấu thể thao, trung tâm thể dục, thể thao, trường bắn, nhà triển lãm,
nhà trưng bày, nhà lưu trữ, cơ sở tôn giáo...
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; tăng cường tổ
chức thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke,
quán bar, vũ trường. Xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định
của pháp luật về an ninh, trật tự và an toàn PCCC.
- Rà soát chặt chẽ công tác cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
karaoke, quán bar, vũ trường, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật
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liên quan, đặc biệt là các điều kiện về an toàn PCCC. Quá trình cấp phép phải căn
cứ điều kiện về an ninh trật tự, PCCC của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác
nhận. Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều
kiện về an ninh trật tự, PCCC, nhất là các loại hình cơ sở vui chơi giải trí, tập trung
đông người.
2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
- Cung cấp danh sách, tài liệu liên quan và phối hợp kiểm tra các cơ sở thuộc
diện quản lý về PCCC theo phạm vi, lĩnh vực quản lý, như: chợ, trung tâm điện
máy, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích,
trạm cấp xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho vật liệu, cơ sở khai thác,
chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản khí đốt, nhà máy điện, trạm
biến áp có điện áp từ 110V trở lên....
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng,
phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong phạm vi
quản lý. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, lập kế hoạch di dời
kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về
cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người.
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, lắp đặt điện của các cơ sở sử
dụng điện sau công tơ. Tăng cường kiểm tra, xử lý hành chính hành vi vi phạm về
an toàn trong sử dụng điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ
trường và các cơ sở có nhiều nguy cơ cháy, nổ cao.
- Rà soát, quản lý chặt chẽ việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các
công trình đảm bảo điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật, nhất là đối với
cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao, tập trung đông người. Phối hợp kiểm tra, xử lý
các cơ sở không tuân thủ quy định về xây dựng, an toàn PCCC.
2.3. Phòng Y tế huyện: Cung cấp danh sách, tài liệu liên quan và phối hợp
kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phạm vi, lĩnh vực quản lý,
như: bệnh viện, phòng khám, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng cơ sở phòng
chống dịch bệnh, Trung tâm y tế.
2.4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện: Tăng cường tuyên truyền
về chủ trương thực hiện đại tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH; bố trí
thời lượng công bố danh sách các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, bị
đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy chứng
nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng
thời lượng phát sóng các tin bài về công tác PCCC&CNCH, định hướng thông tin
tuyên truyền pháp luật về PCCC.
2.5. Các ban, ngành, đoàn thể huyện: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm
túc các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH. Phối hợp trong công tác tổng rà
soát, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối
với các cơ sở, cá nhân vi phạm.
2.6. Ủy ban nhân dân các các xã, thị trấn
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- Triển khai, thông báo rộng rãi chủ trương thực hiện đợt tổng rà soát kiểm
tra về an toàn PCCC&CNCH thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn
thể xã thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra nhằm phát
huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở trong thực hiện công tác
PCCC và CNCH tại địa bàn.
- Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn theo
phân công, phân cấp. Xử lý nghiêm các vi phạm hành chính, kiên quyết tạm đình
chỉ hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định 136.
- Yêu cầu các cơ sở chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có
phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn. Tổ chức cưỡng chế, tháo
dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng làm ảnh hưởng đến lối thoát nạn khẩn
cấp.
- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về PCCC, chỉ đạo các bộ
phận liên quan như: tư pháp, địa chính, xây dựng cung cấp danh sách, phối hợp với
Công an cấp xã rà soát, kiểm tra an toàn PCCC thuộc Phụ lục IV Nghị định 136.
Kịp thời báo cáo đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để cơ sở
không đủ điều kiện hoặc không được cấp phép tiếp tục hoạt động. Xây dựng, củng
cố lực lượng dân phòng tại các xóm, tổ dân phố bảo đảm yêu cầu phù hợp với tình
hình thực tiễn, tạo bước chuyển biến rõ nét về lực lượng, phương tiện và hiệu quả
hoạt động, bố trí nguồn lực phục vụ công tác PCCC&CNCH đáp ứng phương châm
"4 tại chỗ" ; tăng cường thành lập các "tổ liên gia an toàn PCCC" điểm chữa cháy
công cộng” trên địa bàn.
- Người đứng đầu cấp cơ sở sẽ bị xử lý nghiêm nếu để các địa điểm hoạt
động có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn
PCCC và khi xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ
đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.
2.7. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, lập
danh sách 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy trên địa
bàn theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 136 để phục vụ công tác kiểm tra và
quản lý lâu dài.
- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ
chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với 100% cơ sở thuộc
diện quản lý nhà nước về PCCC. Trong đó, tập trung vào các cơ sở kinh doanh có
điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất
nguy hiểm cháy, nổ cao.
- Phát hiện, kiến nghị khắc phục và xử phạt hành chính đối với các hành vi vi
phạm trong lĩnh vực PCCC&CNCH theo quy định của Nghị định số 144NĐ-CP
ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an
toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ,
phòng chống bạo lực gia đình.
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- Kiến nghị khắc phục và có các biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với cơ sở
không đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC&CNCH, như: (1) Có văn bản yêu cầu
ngừng hoạt động đối với các cơ sở đang hoạt động nhưng có vi phạm về PCCC, có
nguy cơ cháy, nổ cao, không đảm bảo an toàn; (2) Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều
kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về
PCCC và CNCH đối với cơ sở, hộ kinh doanh thuộc diện phải có Giấy chứng nhận
đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chỉ cấp lại và cho phép hoạt động trở lại khi đủ điều
kiện an toàn PCCC; (3) Có văn bản đề nghị các cơ quan, UBND cấp có thẩm quyền
thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn
PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật đối với cơ sở không thuộc diện phải có
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chỉ cấp lại và cho phép hoạt động
trở lại khi đủ điều kiện an toàn PCCC.
- Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức quản lý hoạt động
và kiểm tra, giám sát quá trình và kết quả thực hiện, khắc phục của các cơ sở vi
phạm, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành kiến nghị của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền. Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC&CNCH
phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy
định của pháp luật. Hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động bình thường của các
cơ sở, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh; các trường hợp cố tình đưa vào sử dụng
để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng phải điều tra, xử lý theo đúng quy định
của pháp luật để răn đe.
- Định kỳ thông báo cho UBND cấp huyện, cấp xã công khai trên trang
thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ,
đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở bảo đảm an toàn về
PCCC&CNCH để chính quyền địa phương, người dân giám sát.
- Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức
thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
trên địa bàn toàn huyện.
Căn cứ các ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. báo
cáo kết quả phối hợp rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, kiến nghị khắc phục gửi về
UBND huyện (qua Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện) trước ngày
13/12/2022 để xem xét, tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh (Phòng PC 07);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Hào
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