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Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 

 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy,  

chữa cháy trong tình hình mới  

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg; 

nâng cao hơn nữa về tư duy, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ 

giới và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và 

cứu nạn, cứu hộ (CNCH); nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, 

sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH. 

2. Xác định công tác PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên, cần thiết, hàng ngày, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - 

xã hội của tỉnh. Công tác PCCC và CNCH phải quán triệt quan điểm: người dân 

là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an 

toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội.  

Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa 

là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng 

cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: từng nhà an toàn - từng nhà 

máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường, 

thị trấn an toàn.  

Phải xác định phương châm “04 tại chỗ” là: lực lượng ở trong dân - 

phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân; khi có cháy 

phải tranh thủ “thời điểm vàng” - 05 phút từ khi vụ cháy xảy ra, kịp thời huy 

động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy. Ngăn chặn, 

đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người 

do nguyên nhân chủ quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của địa phương. 

3. Quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và lồng 

ghép với các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác PCCC và 

CNCH; đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị 

liên quan; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành đúng 

tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. 
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo 

của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

công tác PCCC và CNCH1. 

2. Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực 

hiện công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác 

định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, coi đây là 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần thiết, hằng ngày và là nhiệm vụ không 

thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Các cấp, ngành, địa phương 

phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý Nhà nước 

về PCCC theo quy định của pháp luật. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi 

chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả 

nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực 

hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác 

PCCC và CNCH. 

3. Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp 

luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển 

kinh tế, xã hội và phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh, đảm bảo đồng bộ, 

thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về PCCC và CNCH. Chú 

trọng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các 

địa bàn, công trình trọng điểm của Tỉnh, các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, làng nghề truyền thống có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng… Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác 

PCCC và CNCH, thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch 

                                                 
1 Trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Khóa XIII về tiếp tục 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Luật PCCC năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

PCCC năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội 

về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 

630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện thực hiện Nghị quyết số 

99/2019/QH14; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH; Văn bản 

số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về 

công tác CNCH của lực lượng PCCC; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 24/11/2021 

của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 

428/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND 

tỉnh quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 

2223/UBND-NC ngày 05/5/2022 về giải quyết nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản 

số 5155/UBND-NC ngày 14/9/2022 về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà 

để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Văn bản số 5914/UBND-NC ngày 17/10/2022 về nâng cao hiệu quả quản lý về 

PCCC trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; Văn bản số 5885/UBND-NC ngày 14/10/2022 của 

UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước và triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh… 
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phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, 

thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, nâng 

cao chất lượng công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và 

CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải 

pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, 

các ngành và Nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho các tầng 

lớp Nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã 

hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân 

PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại 

các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời 

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

5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử 

lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo 

điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy 

định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo 

cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá 

nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo 

đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng 

dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy 

định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. 

6. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các 

lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, 

bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng 

chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ 

chữa cháy và CNCH. Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung và thường xuyên tổ 

chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án phòng ngừa và xử lý các tình 

huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm xử lý cơ động, kịp thời, hiệu quả theo 

phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp 

thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, 

nổ, nhất là tại các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. 

7. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, 

trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tập 

trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về 

PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo 

sự cố, tai nạn…). Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và 

CNCH hiện đại, phù hợp với tình hình, sự phát triển của Tỉnh. Khẩn trương 

nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt 

động PCCC và CNCH. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác 

công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH. 
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8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện 

và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời, sơ hở, bất cập trong công tác 

PCCC và CNCH ở đơn vị, địa phương mình.  

Thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; chủ động trang bị các 

phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động 

của đơn vị, cơ sở; sở, ban, ngành, địa phương nào để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả 

nghiêm trọng về người, tài sản trong phạm vi quản lý thì người đứng đầu phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an tỉnh 

- Tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị thường trực của UBND tỉnh trong công 

tác PCCC và CNCH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, 

chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại 

các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm 

đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm trong 

chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng 

về người, tài sản. 

- Thực hiện nghiêm việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

ANTT đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện theo đúng quy định; tuyệt đối không 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở không đủ điều kiện an 

toàn về PCCC. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các cấp thu hồi 

giấy phép kinh doanh đối với cơ sở bị đình chỉ hoạt động, không bảo đảm an toàn 

về PCCC. Kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các cơ sở thuộc diện phải mua 

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

- Tất cả các vụ cháy, nổ phải được điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân; 

căn cứ tính chất, mức độ để xử lý và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý 

nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu 

trách nhiệm hình sự dối với các trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổ 

chức rút kinh nghiệm các vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa 

phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về 

PCCC và CNCH. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các cấp tham mưu cấp ủy, 

chính quyền xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các 

khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường 

phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho 

người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn Tỉnh, mỗi hộ gia đình phải có ít 

nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm 

nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập 

huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận 

động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc 

diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và 

chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ 
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cơ sở. Tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH tại các cơ 

sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao, giả định các tình huống cháy, nổ, sự cố phức 

tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện các điều kiện 

an toàn về PCCC và CNCH, nhất là đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ 

như: chợ, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở sản xuất, kho, bãi chứa hàng hóa dễ cháy, 

nổ. Thường xuyên nắm tình hình, giám sát, kiểm tra, phúc tra việc khắc phục các 

tồn tại, hạn chế đã được cơ quan quản lý kiến nghị trong các đợt kiểm tra, rà soát 

trước đó; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, 

đình chỉ hoạt động, không để tình trạng cơ sở hoạt động chui.  

Thực hiện kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở bảo đảm 

đúng quy trình theo quy định; nội dung kiểm tra phải toàn diện, đầy đủ, phát hiện 

được hết các tồn tại, vi phạm, kiến nghị, hướng dẫn cơ sở khắc phục theo hướng 

“rõ người, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm”. Xử phạt theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt 100% hành vi vi phạm, tạm đình 

chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định, tuyệt đối không bỏ qua lỗi vi phạm hoặc 

chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ; kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

các hành vi phạm tội về PCCC, đặc biệt đối với hành vi cố tình đưa dự án, công 

trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và 

CNCH; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC và CNCH 

trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư 

xung quanh biết để giám sát. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường công tác thường 

trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương 

tiện, phương án, tiếp nhận tin báo nhanh, chính xác, tổ chức chữa cháy và CNCH 

kịp thời, hiệu quả. 

- Tập trung triển khai rà soát hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về PCCC 

và truyền tin báo sự cố trên địa bàn Tỉnh, nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn, 

yêu cầu người đứng đầu các cơ sở cung cấp dữ liệu về PCCC và lắp đặt thiết bị 

truyền tin báo sự cố theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, đưa công tác PCCC và CNCH trở thành công tác thường xuyên, 

liên tục tại cơ sở. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH cho lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH; nâng cao năng lực ứng phó sự cố cháy, nổ, CNCH 

trên sông, trên biển, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, sử dụng và bảo quản hóa 

chất… cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ rà 

soát những khó khăn, bất cập trong thực hiện các văn bản pháp luật về PCCC và 

CNCH, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công an, Chính phủ xem xét, sửa đổi, 

bổ sung. 



   6 

 

2. Sở Xây dựng  

- Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công 

trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC theo đúng quy định. Phối hợp 

với Công an tỉnh trong công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế 

xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về PCCC; hướng dẫn, xử lý các cơ sở không đảm 

bảo an toàn PCCC; chỉ ban hành các văn bản thẩm định dự án, thẩm định thiết kế 

bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng đối với dự án, công trình thuộc đối 

tượng xin ý kiến về giải pháp PCCC thiết kế cơ sở của dự án, thẩm duyệt thiết kế 

về PCCC khi có thống nhất về giải pháp PCCC thiết kế cơ sở của dự án, giấy 

chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp 

với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các chủ đầu tư, 

đơn vị tư vấn thiết kế, thi công tuân thủ quy định của pháp luật về PCCC và 

CNCH, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở 

tập trung đông người như cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, 

nhà cao tầng… 

- Phối hợp với Công an tỉnh trong kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

công trình xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về PCCC; chỉ nghiệm thu hoàn thành 

công trình xây dựng khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của 

cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định; phối hợp trong công tác quy 

hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống cấp nước, giao 

thông, thông tin liên lạc đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH. Kiên quyết xử lý 

rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây 

dựng trái phép, không đúng giấy phép… 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trường hợp 

buông lỏng quản lý trong cấp phép xây dựng đối với các cơ sở được phân cấp 

quản lý khi chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Công Thương 

- Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc Văn bản số 3420/BCT-ATMT 

ngày 14/6/2021 của Bộ Công Thương về thực hiện giải pháp cấp bách bảo đảm 

sử dụng điện an toàn trong Nhân dân. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc 

triển khai thực hiện các điều kiện an toàn hệ thống mạng lưới điện đối với các đơn 

vị hoạt động điện lực; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, hộ gia đình 

và cá nhân sử dụng an toàn về điện và các chất hàng nguy hiểm cháy, nổ. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, kiểm tra các tổ chức, cá 

nhân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về PCCC trong lĩnh vực xăng 

dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, bảo quản, vận chuyển hóa chất, hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp…, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tập trung xây dựng giải pháp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên 

tuyền, giáo dục, thực hành, diễn tập, trang bị các kiến thức, kỹ năng về PCCC và 

CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về 

PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở 

giáo dục để bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 

06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh 

viên trong các cơ sở giáo dục.  

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể chế độ 

đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, chế độ đối với thành 

viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành theo quy định tại Thông tư 

số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, 

huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội 

PCCC cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ 

đạo, thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, 

chống cháy, nổ; tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy 

mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em. Lồng ghép 

tuyên truyền PCCC trong các chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực 

hành trong đạo tạo nghề ở các cấp, hệ học tại các trường, cơ sở dạy nghề do Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

6. Sở Nội vụ 

Tham mưu các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH và hình thức 

xử lý đối với các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức theo quy định 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường theo thẩm quyền và kiểm soát các điều kiện 

đảm bảo trước khi cấp phép đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ đạo, yêu cầu các cơ 

quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện kiểm soát chặt chẽ các điều kiện 

kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy đủ điều kiện kinh 

doanh các dịch vụ và rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều 

kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự. 

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về cấp giấy phép kinh 

doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường theo hướng quy định chặt chẽ hơn; 

chỉ cấp phép khi các cơ sở đủ điều kiện an toàn PCCC, an ninh trật tự. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác PCCC rừng theo đúng quy định. Chỉ đạo lực lượng Kiểm 

lâm tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động tham mưu 

cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
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đốc, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện các biện pháp, giải pháp PCCC rừng 

theo đúng quy định. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo cháy rừng, 

phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC 

rừng, giảm thiểu thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra. 

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Tổ chức xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc 

xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hàng 

năm, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phù hợp với 

thực tế. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp với Công an tỉnh 

trong công tác ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 78/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an 

và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối 

với cơ sở quốc phòng; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 

03/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP của Chính phủ; 

nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định và Thông tư cho phù hợp với các văn bản 

quy phạm pháp luật và tình hình phát triển kinh tế. 

10. Sở Tài chính 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền phương án 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH theo phân cấp quản lý và khả năng 

cân đối ngân sách. 

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, 

bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các dự án thuộc lĩnh 

vực PCCC, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - 

an ninh trên địa bàn; có kế hoạch đầu tư thực hiện phương án phát triển hạ tầng 

PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo tiến độ. 

12. Sở Giao thông vận tải 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hướng 

dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển các phương tiện giao thông 

cơ giới thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. 

13. Sở Tư pháp 

- Tham mưu đưa nội dung tuyên truyền về PCCC và CNCH vào văn bản 

phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát những khó 

khăn, bất cập trong việc thực hiện các văn bản pháp luật về PCCC và CNCH để 

tham mưu cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho 

công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế - xã hội.  
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14. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn 

báo chí trên địa bàn Tỉnh tổ chức tuyên truyền, phố biên sâu rộng nội dung Chỉ 

thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch này; tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ 

cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng chỉ đạo, điều hành trong phòng 

ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và quan 

tâm, theo dõi tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”. 

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác 

PCCC và CNCH phù hợp yêu cầu thực tế tại địa phương. 

15. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh 

Tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến, 

kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và quan 

tâm, theo dõi tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCC và CNCH”…; phối hợp Công an 

tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về PCCC và CNCH vào khung 

giờ khán giả dễ theo dõi; công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm 

nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC. 

16. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, 

hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH 

trong xây dựng cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu kinh 

tế, khu công nghiệp; kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo 

đúng quy định. 

17. Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá 

đúng thực trạng hệ thống cấp nước PCCC tại các khu dân cư và khu công nghiệp 

trên địa bàn Tỉnh. Tiến hành quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cấp 

nước tập trung và các họng, trụ nước chữa cháy được lắp đặt trên các tuyến ống 

do mình quản lý, các bể chứa nước, giếng khoan cấp nước PCCC tại các khu dân 

cư tập trung phục vụ công tác PCCC (quy định tại khoản 1 mục V Thông tư liên 

tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ 

Công an) bảo đảm đáp ứng nguồn nước chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

Phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương đề ra các giải pháp 

bảo vệ nguồn nước chữa cháy, tránh trường hợp mất cắp và phá hoại. 

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH trong tình hình 

mới, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, 

nhiệm vụ tại địa phương; phân công rõ trách nhiệm của các phòng, ban chức 



   10 

 

năng, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã kèm theo cơ chế kiểm 

tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm, tạo chuyển biến 

tích cực trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương. 

- Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà 

nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ 

cháy, nổ, cháy rừng, sự cố tai nạn. 

- Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh 

doanh đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc 

biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung 

đông người… Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh trường hợp buông lỏng quản lý trong cấp phép đối với các cơ sở trên địa bàn 

quản lý khi chưa bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, PCCC. 

- Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi 

giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định. 

- Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực 

hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, 

xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên 

địa bàn. 

- Rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có 

nguy hiểm cháy, nổ cao nhằm tăng cường quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. 

Tích cực vận động Nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ 

cháy, nổ cao không đáp ứng yêu cầu, điều kiện an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư; 

quy hoạch lại các làng nghề truyền thống đảm bảo yêu cầu về PCCC và đầu tư 

mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ. 

- Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân 

phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; tăng cường sự 

phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng này với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh 

trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC và CNCH. Hằng năm, 

100% khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC phải tự tổ chức thực tập phương 

án chữa cháy, phương án CNCH theo các tình huống đã đề ra để nâng cao khả 

năng, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo 

đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về 

PCCC và CNCH theo phân công, phân cấp tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh 

- Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương và các tầng lớp Nhân dân tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành 

và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác PCCC và CNCH. 
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- Phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. 

- Quan tâm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH 

vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn 

thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu 

chí bình xét thi đua. 

- Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an trong việc xây dựng, nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia hoạt động PCCC và CNCH tại địa 

bàn khu dân cư, như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Khu dân dân an toàn 

PCCC”… Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, chức sắc tôn 

giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH. 

- Phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ và kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý triệt để các 

hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về PCCC và CNCH. 

 20. Công ty Điện lực Hà Tĩnh 

- Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết 

kiệm, trong đó chú trọng đảm bảo an toàn về PCCC; tổ chức kiểm tra an toàn 

điện cho hệ thống điện thuộc tài sản quản lý vận hành theo quy định. 

- Rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, phương 

án CNCH; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, tuần tra canh gác để xử lý 

có hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, không để xảy ra cháy, nổ gây 

thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các cơ sở trực thuộc. Công ty phải 

chịu trách nhiệm nếu xảy ra cháy trên đường dây, trước công tơ điện, nhất là để 

cháy lan sang các cơ sở, nhà dân… 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên hướng dẫn, đôn đôc việc 

thực hiện các điều kiện an toàn điện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật về PCCC và CNCH đối với các Nhà máy điện mặt trời, hệ thống điện mặt 

trời mái nhà đấu nối hệ thống lưới điện thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý 

vận hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức 

năng, nhiệm vụ xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể hóa các 

nhiệm vụ, giải pháp, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ tại đơn 

vị, địa phương mình. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện gửi về Công an tỉnh và UBND tỉnh trước 

ngày 20/02/2023; đồng thời, đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình, kế 

hoạch công tác hằng năm để triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg. 

- Hàng năm, tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND 

tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/9 (lồng ghép với báo cáo kết quả thực 
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hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 và Kế hoạch số 443/KH-UBND 

ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh). 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm và 

đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an 

và cơ quan có thẩm quyền theo quy định; đồng thời đề xuất biểu dương, khen 

thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 

01/CT-TTg. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về 

Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để được hướng dẫn, phối 

hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an tỉnh tổng hợp, tham mưu, 

báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (V01, C07); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB - TH; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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