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BÁO CÁO 

 Sơ kết 05 năm triển khai 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 

 

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về sơ kết 05 năm triển khai 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.  UBND huyện Đình 

Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG 

TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN 

 1. Đặc điểm 

Đình Lập là huyện miền núi biên giới, nằm phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn, diện tích tự nhiên 1.189,5 km2, phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Đông 

giáp huyện Bình Liêu và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp huyện Lộc 

Bình và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, phía Nam giáp với huyện Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh; Đình Lập có địa hình là đồi núi; huyện có 12 đơn vị hành 

chính, có 10 xã và 02 thị trấn với 113 thôn, bản, khu dân cư, với dân số gần 30 

nghìn người gồm các dân tộc chủ yếu: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ… sống 

đan xen, phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở 02 thị trấn và dọc các 

quốc lộ; các khu vực vùng sâu, xa có mật độ dân thưa thớt, trình độ dân trí 

không đồng đều, đời sống còn khó khăn. 

2. Tình hình 

Tình hình kinh tế - xã hội: Với vị trí địa lý có các điều kiện thuận lợi cùng 

với khó khăn đan xen. Trong những năm qua ngoài phát triển trong lĩnh vực 

nông nghiệp huyện Đình Lập còn tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, 

và dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của người dân trên địa bàn và xuất khẩu. 

Với sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa đã làm tăng nhanh các 

yếu tố, nguy cơ gây ra cháy, nổ như: Số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

tăng nhanh, đặc biệt nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện và các chất dễ 

gây cháy tăng cao... trong khi đó ý thức, trách nhiệm, sự hiểu biết của người 

dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế, còn 

chủ quan, bất cẩn trong sử dụng điện và gas... Trước tình hình đó, nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và phát sinh các tình huống sự cố tai nạn có 

thể xảy ra trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban 

ngành, UBND các xã, thị trấn, người đứng đầu cơ sở chú trọng triển khai thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
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hộ, nhất là vai trò của người đứng đầu của địa phương, cơ quan, ban, ngành 

trong đó chú trọng vào việc huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại chỗ; chỉ đạo việc xây dựng, củng cố các đội 

dân phòng PCCC tại các thôn bản, khu dân cư, công tác bồi dưỡng, huấn luyện 

nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở được quan tâm; thường xuyên 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn kiến 

thức cơ bản, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Trong 

đó giao cho Công an huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban 

ngành tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong công tác PCCC và CNCH. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tình hình sự cố, tai nạn 

1.1 Tổng số vụ sự cố,  tai nạn và thiệt hại 

a) Số vụ sự cố, tai nạn: Trong thời gian triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-

CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện không tiếp 

nhận và xử lý vụ CNCH nào. 

b) Thiệt hại:  Không. 

1.2 Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến tình hình, đặc điểm, sự 

cố, tai nạn 

- Các yếu tố biến đổi khí hậu liên quan tới công tác cứu nạn, cứu hộ 

 Đình Lập là huyện chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, những diễn biến 

bất thường của thời tiết trong những năm gần đây đã tác động lớn đến đời sống Nhân 

dân trên địa bàn. Các loại hình thiên tai chủ yếu có khả năng xảy ra trên địa bàn 

huyện như: mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng, hạn 

hán, rét hại, sương muối…, cụ thể; Vào tháng 9/2019 do ảnh hưởng của hoàn lưu 

bão số 3 khiến nhiều nơi bị sạt lở, tắc nghẽn giao thông, nhiều nhà dân bị sập đổ; 

cuối tháng 01/2020 xảy ra mưa đá đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, ảnh hưởng tới sản 

xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân; vào tháng 6-7/2020 xảy ra 

nắng nóng, hạn hán kéo dài khiến nhiều diện tích đất trồng lúa tại các xã trên địa bàn 

huyện không thể gieo cấy, đất đai nứt, vỡ, ảnh hưởng đến diện tích lúa mùa năm 

2020, tháng 02/2022 xảy ra mưa, rét, băng giá kéo dài gây thiệt hại nặng nề về gia 

súc, gia cầm, mùa màng của bà con trên  địa bàn huyện… Có thể thấy biến đổi khí 

hậu diễn biến ngày càng khó lường đã làm ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế - 

xã hội, sản xuất cũng như đời sống của người dân trên địa bàn huyện, kéo theo đó là 

gia tăng nguy cơ gây cháy, nổ và phát sinh các tình huống sự cố tai nạn trên địa bàn. 

Ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động  đến mọi mặt của 

đời sống xã hội, do đó công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt là 

công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở gặp nhiều khó khăn. 

Nhằm tăng cường cho công tác PCCC và CNCH, Ủy ban nhân dân huyện đã triển 

khai nhiều biện pháp hướng dẫn người dân về PCCC trong mùa dịch, đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện 
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pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 song song với công tác PCCC và CNCH; bố 

trí cán bộ, chiến sĩ trực tại các chốt kiểm soát liên ngành vào địa bàn; tổ chức kiểm 

tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở cách ly, điều trị Covid-19…  

- Tình hình phát triển các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, 

hạ tầng giao thông đường bộ 

Hiện nay trên đia bàn huyện Đình Lập có 07 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 07 

cơ sở khí gas, nhiều cơ sở chế biến bóc gỗ... và 07 khu dân cư nguy hiểm cháy 

nổ cao là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra. Qua đó 

đòi hỏi khi xây dựng hệ thống giao thông phục vụ công tác phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD ban hành kèm 

theo Thông tư số 02/2021/BXD ngày 19/05/2021 của Bộ xây dựng trong đó tập 

trung phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ phục vụ công tác chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ (chiều rộng của mặt đường cho xe chữa cháy không 

nhỏ hơn 3,5m; chiều cao vật cản phía trên đường cho xe chữa cháy không nhỏ 

hơn 4,5m…); mở rộng, nâng cấp các đường nội bộ khu dân cư, khu đô thị đảm 

bảo cho xe chữa cháy có thể hoạt động khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân về công tác CNCH  

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cứu nạn, cứu hộ trong giai 

đoạn hiện nay, Công an huyện đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

ban hành các văn bản chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ lồng ghép cùng công tác 

phòng cháy, chữa cháy, qua đó công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính 

quyền địa phương các cấp được tăng cường; trách nhiệm của người đứng đầu 

chính quyền về công tác cứu nạn, cứu hộ được nâng lên; việc quán triệt, triển 

khai các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác cứu nạn, cứu hộ được thực hiện 

nghiêm túc; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người 

dân, người đứng đầu đơn vị, cơ sở. Qua đó làm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất 

khi có sự cố cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra. 

2. Kết quả đạt được 

2.1. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn với cấp ủy chính 

quyền địa phương về công tác CNCH 

 Công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành: Kế hoạch số 

139/KH-UBND ngày 18/10/2018 về triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BCA ngày 05/03/2018 của 

Bộ Công an quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy; Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 23/04/2021 về việc thành lập Ban Chỉ 

đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Đình Lập. 

 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 

06/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-

CT/TW ngày 26/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện. 
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2.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các ban, ngành, địa phương 

trong thực hiên công tác CNCH 

Ngay sau khi Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính 

phủ được ban hành, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch để triển khai 

thực hiện trong đó yêu cầu các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn 

thể cán bộ, công nhân viên… nắm, vận dụng thực hiện; cử cán bộ tham gia tập 

huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. 

2.3. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia CNCH 

Nhận rõ được công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm để nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương 

các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân về tầm quan trọng, yêu cầu cấp 

thiết của công tác cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chủ 

động, tăng cường các biện pháp tuyên truyền về cứu nạn, cứu hộ lồng ghép cùng 

công tác PCCC trên địa bàn huyện cụ thể như: Chỉ đạo Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phát trên 

chương trình truyền thanh hàng ngày được 02 clip hướng dẫn đảm bảo an toàn 

PCCC và CNCH đối với hộ gia đình; phát trên màn hình led tại ngã tư thị trấn 

Đình Lập được 80 lượt Clip hướng dẫn an toàn về phòng cháy, chữa cháy; thực 

hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở được 1441 lượt; tổ chức 

ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán, ký cam kết về PCCC đến tất cả hộ dân, kinh doanh trên địa bàn huyện, có 

7466 hộ dân, tuyên truyền, nhắc nhở 57 cơ sở kinh doanh điều kiện về ANTT chấp 

hành các quy định về PCCC; Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện, các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền về PCCC và 

CNCH được 13 cuộc với thời gian 26 giờ, có 3.696 học sinh và 582 giáo viên tham 

gia; thông qua các cuộc tuyên truyền và kiểm tra đã phát 2350 tờ rơi PCCC trong sử 

dụng gas, điện cho các hộ gia đình, hộ kinh doanh,... dán 50 áp phích tại nhà văn 

hóa thôn bản, khu dân cư. 

 Định kỳ hàng năm Công an huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn 

đốc, hướng dẫn cơ sở xây dựng và đăng ký điển hình tiên tiến trong phong trào 

“Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, kết quả đã trao chứng nhận điển hình 

tiên tiến trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” cho  13 lượt 

đơn vị. 

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH, điều tra - 

xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH 

Công an huyện đã tiến hành kiểm tra phòng ngừa sự cố, tai nạn kết hợp 

với hoạt động kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ 

sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện thành lập 01 Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được 12 lượt cơ sở và giao cho Công 

an huyện kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được 217 
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lượt cơ sở; kiểm tra địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020 -2025 và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. 

2.5. Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH 

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của cơ sở: Qua 

công tác hướng dẫn, kiêm tra an toàn PCCC và CNCH các cơ sở trên địa bàn đã 

hướng dẫn các cơ sở tự tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ được 27 lượt 

theo các tình huống giả định trong phương án cứu nạn, cứu hộ đề ra. Qua quá 

trình thực tập, các chủ cơ sở đã nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác cứu nạn, 

cứu hộ và biết sử dụng các thiết bị và các kỹ thuật liên quan tới công tác cứu nạn, 

cứu hộ; 

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH: Hiện nay trên địa bàn huyện Đình Lập chưa có Đội 

Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp. 

2.6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ CNCH 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ CNCH cho lực lượng 

Công an, Cảnh sát PCCC và CNCH: Công an huyện đã tham mưu cho UBND 

huyện tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ và kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 

28 đồng chí là lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ Công an huyện và Công an cấp xã 

được phân công thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH, qua đó đã góp 

phần nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lãnh 

đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã trên địa bàn huyện.   

- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận 

nghiệp vụ  CNCH cho các lực lượng PCCC cơ sở, chuyên nghành, dân phòng: Tổ 

chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ năm 2022 cho 12 đồng chí là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, qua 

đó đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  Ngoài ra, Công 

an huyện phối hợp Phòng PC07 Công an tỉnh tổ chức các huấn luyện nghiệp vụ 

cho đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở trên địa bàn huyện. 

2.7. Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát CNCH 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đình Lập chưa có lực lượng Cảnh sát CNCH. 

2.8. Công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí - tài chính, chế độ chính sách và 

trang bị cơ sở, vật chất, phương tiện CNCH cho lực lượng PCCC 

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, bố 

trí dự toán chi cho công tác PCCC vào nguồn dự phòng ngân sách huyện và 

ngân sách các xã, thị trấn đảm bảo theo Luật ngân sách. Các nội dung chi cho 

công tác PCCC trên địa bàn huyện chủ yếu như: Chi phụ cấp hoạt động PCCC; 

mua bảo hiểm chảy nổ; chi cho công tác tập huấn; trang phục đồ bảo hộ, trang 

thiết bị chữa cháy, hỗ trợ lực lượng tham gia chữa cháy, công tác tổ chức diễn 

tập PCCC rừng... 
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Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, tác động đến mọi mặt của đời 

sống xã hội  nên công tác đầu tư, đảm bảo kinh phí cho công tác PCCC và CNCH  

gặp nhiều khó khăn. 

2.9. Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ về CNCH 

Hiện nay UBND Đình Lập chưa có nghiên cứu, ứng dụng đề tài khoa học 

nào trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ. 

2.10. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và xã hội hóa hoạt động CNCH 

Đối với công tác xã hội hóa công tác cứu nạn, cứu hộ: UBND Đình Lập 

tiến hành triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa công tác 

cứu nạn, cứu hộ lồng ghép cùng công tác phòng cháy, chữa cháy; Chủ động phối 

hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm về 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào 

quần chúng tham gia bảo về An ninh Tổ quốc, trong đó có triển khai thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân 

kiểm tra” trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức các 

hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa 

cháy”, từ đó đã và đang từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về 

công tác cứu nạn, cứu hộ. Một số cơ sở và người dân đã xác định được quyền lợi 

và nghĩa vụ trong việc thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; nhiều đơn vị, địa 

phương đã chủ động bố trí kinh phí cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Nhân dân đã 

có sự chủ động trong công tác mua sắm phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Trong những năm qua, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo sát sao đối 

với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, các 

tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCCC 

và CNCH. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong PCCC và 

CNCH và sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng và ban hành các văn bản 

chỉ đạo, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, công tác trọng tâm về PCCC và CNCH 

sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước 

về công tác PCCC và CNCH; chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra được 

nâng cao; công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH được đẩy mạnh với nhiều 

hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, có sự tham gia tích cực của các cấp các 

ngành, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ 

đối với công tác PCCC và CNCH của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; 

đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố lực lượng dân phòng, 

lực lượng PCCC cơ sở. Qua đó góp phần chuyển biến tích cực, kiềm chế sự gia 

tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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2. Những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của UBND huyện ở một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã còn chậm, hiệu 

quả chưa cao, chưa thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra, duy trì các điều kiện đảm 

bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định; chưa chỉ đạo giải quyết dứt điểm 

các thiếu sót, hạn chế yếu kém về công tác PCCC, CNCH và các kiến nghị của 

cơ quan có thẩm quyền; 

- Phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC tuy đã có chuyển biến tích 

cực, nhưng chưa rộng khắp, toàn diện, mới tập trung chủ yếu ở thị trấn, các xã; 

các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trọng điểm về cháy, nổ. Nhiều nơi 

đội PCCC cơ sở và dân phòng hoạt động kém hiệu quả, thiếu các thiết bị PCCC, 

CNCH; chưa thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH; 

- Chế độ thông tin báo cáo về công tác PCCC và CNCH chưa được các cơ 

quan, ban, ngành địa phương thực hiện theo đúng quy định; nhiều vụ cháy nổ, 

sự cố tai nạn chưa được thông tin báo cáo kịp thời; 

 - Đội viên Đội PCCC cơ sở của UBND huyện chủ yếu là kiêm nhiệm do 

vậy nhận thức về công tác PCCC và CNCH còn nhiều hạn chế. 

 3. Nguyên nhân 

 - Về nhận thức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân ở một số xã nhận thức về 

công tác PCCC và CNCH còn hạn chế, có lúc, có nơi còn buông lỏng công tác 

quản lý, chưa quan tâm tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, việc đầu tư, 

củng cố các trang thiết bị, lực lượng PCCC, công tác tự kiểm tra ở cơ sở thực 

hiện chưa được nghiêm túc, hiệu quả chưa cao, việc thực hiện còn mang tính 

hình thức, có nhiều sơ hở trong việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và 

các chất nguy hiểm cháy như xăng dầu, gas…; 

- Vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCCC và CNCH chưa 

được chú trọng phát huy, công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc ở một số xã, thị trấn chưa thường xuyên, liên tục; 

- Kinh phí, ngân sách chi phục vụ hoạt động PCCC và CNCH của UBND 

huyện, cấp xã, thị trấn và một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế nên chưa đáp ứng 

được yêu cầu công tác PCCC và CNCH. 

4. Bài học kinh nghiệm 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm, chỉ đạo quyết 

liệt hơn, tổ chức kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định PCCC và CNCH 

là yếu tố quyết định trong tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCCC và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều Luật PCCC. Phát huy được sức mạnh tổng thể của cả hệ 

thống chính trị và toàn dân, trong đó vai trò nòng cốt là lực lượng công an làm 

nhiệm vụ PCCC và CNCH; 
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- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức 

về PCCC và CNCH đảm bảo sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, người dân nhằm 

nâng cao tự giác thực hiện công tác PCCC và CNCH coi việc đó là trách nhiệm, 

quyền lợi của mình; 

 - Xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ” phải gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” ở cơ sở. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ theo từng lĩnh vực, từng ngành kinh tế và các đặc thù hoạt 

động của cơ sở. Nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên phong trào “Toàn 

dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; kịp thời động viên, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

- Thực hiện công tác PCCC và CNCH, lấy phòng ngừa là chính, bảo đảm 

và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC trong từng khu dân cư, từng hộ gia 

đình, từng cơ sở để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ gây cháy, nổ. 

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động xử lý khi 

có sự cố cháy, nổ, CNCH xảy ra. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra, giám sát 

trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết công tác PCCC 

và CNCH để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn, chỉnh những nơi còn yếu kém, 

đồng thời, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các địa phương, cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác PCCC và CNCH. 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN, ĐỀ XUẤT 

KIẾN NGHỊ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC 

CỨU NẠN, CỨU HỘ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Dự báo tình hình, đặc điểm của địa phương có liên quan tới công 

tác CNCH 

Trong những năm tới, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đình Lập tiếp 

tục phát triển, chiến lược phát triển kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm của 

huyện ngày càng được hình thành rõ nét, từ đó xuất hiện nhiều cơ sở trọng điểm 

có nguy hiểm cháy, nổ cao tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, 

nhất là các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, tính chất phức tạp; sự gia tăng của các 

cơ sở chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, karaoke. chung cư, nhà cao 

tầng, cơ sở kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 

xăng dầu, khí gas… cũng có ảnh hưởng rất lớn tới công tác PCCC và CNCH 

trên địa bàn huyện Đình Lập. Mặt khác, do đời sống của nhân dân ngày càng 

được nâng cao, nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí gas, hàng hóa, vật tư dễ 

cháy trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, làm phát sinh những 

nguy cơ dễ gây ra cháy, nổ. 

Cùng với đó tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường, 

thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, bão lũ diễn ra phức tạp gây ra lũ quét, lũ 

lụt tại nhiều nơi là những yếu tố, điều kiện phát sinh nguy cơ gây tai nạn, thương 

tích cao; ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH của một số bộ phận 

quần chúng nhân dân chưa cao, ở một số nơi chính quyền cơ sở, người đứng đầu 
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cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ hộ gia đình chưa thực hiện tốt trách nhiệm của 

người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH; lực lượng làm công 

tác CNCH chưa được trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ đầy đủ, hiện đại, còn phải kiêm nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, 

chưa được tập huấn thực hành về các thao tác liên quan tới công tác CNCH, việc 

đảm bảo kinh phí hoạt động, chế độ chính sách còn gặp nhiều khó khăn, hạn 

chế… nên dự báo trong thời gian tới trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ gây ra cháy, nổ, tại nạn, thương tích liên quan tới công tác CNCH, do đó 

công tác phòng ngừa và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn gặp nhiều khó 

khăn, thách thức. 

Để đáp ứng những yêu cầu thực tiễn đặt ra cho công tác PCCC và CNCH 

cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, các cơ quan 

ban ngành, doanh nghiệp và nhân dân đặc biệt là công tác xây dựng cơ sở hạ 

tầng PCCC và CNCH trong tình hình mới. 

Với sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa đã làm tăng nhanh các 

yếu tố, nguy cơ gây ra cháy, nổ, sập đổ công trình như: Số lượng các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ tăng nhanh, đặc biệt nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện và 

các chất dễ gây cháy, nổ tăng cao... trong khi đó ý thức, trách nhiệm, sự hiểu 

biết của người dân về công tác PCCC và CNCH còn hạn chế, còn chủ quan, bất 

cẩn trong sử dụng điện và gas... Trước tình hình đó, nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất các vụ cháy, nổ có thể xảy ra trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ 

đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn, người đứng đầu cơ sở chú 

trọng triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phong cháy chữa 

cháy, nhất là vai trò của người đứng đầu của địa phương, cơ quan, ban, ngành 

trong đó chú trọng vào việc huy động lực lượng phòng PCCC và CNCH tại chỗ; 

chỉ đạo việc xây dựng, củng cố các đội dân phòng PCCC tại các thôn, công tác 

bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở được 

quan tâm; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ 

cháy, nổ; hướng dẫn kiến thức cơ bản, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có sự 

cố cháy, nổ xảy ra. Trong đó giao cho Công an huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, ban ngành tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong công tác 

PCCC và CNCH trên địa bàn. 

2. Đề xuất kiến nghị và một số giải pháp trọng tâm về công tác CNCH 

trong thời gian tới 

2.1. Giải pháp tổng thể 

 - Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác tập huấn nâng cao 

trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; 

 - Tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện đầu tư kinh phí, trang thiết bị, 

phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo tính thống nhất, hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 
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 - Công an tỉnh thường xuyên phối hợp, kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn 

nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức về PCCC cho lực lượng 

PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện; 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nội dung, hình thức 

phong phú đa dạng; 

- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ làm 

nhiệm vụ CNCH nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra. 

2.2. Đề xuất, kiến nghị chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHI: Không có đề xuất, kiến nghị chỉnh lý, sửa 

đổi bổ sung. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn, Công an 

tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh (PC07);             

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.                                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 

 


		2022-04-28T17:45:02+0700




