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Số: 1369/UBND-NC 

   

 

  Tuyên Quang, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

V/v thực hiện quy định của pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy trên 

địa bàn tỉnh 

 

 
 

 

 

Kính gửi: 
 

- - Các sở, ban, ngành; 

- - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 172/BCA-PCCC&CNCH ngày 20/01/2021 của Bộ 

Công an về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/10/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; Văn 

bản số 173/BCA-X05 ngày 20/01/2021 của Bộ Công an về kiến nghị thực hiện 

các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cư trú; Kế hoạch số 

151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm 

tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

Để phòng ngừa và ngăn chặn cháy, nổ, lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, 

chữa cháy và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của 

ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 

02/CT-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng 

cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư thuộc ngành, lĩnh vực, đơn 

vị, địa bàn quản lý. Lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy theo đúng các 

quy định hiện hành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa 

cháy và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; 

phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả 

về công tác phòng cháy, chữa cháy để áp dụng, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.  

2. Công an tỉnh: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai lập Quy hoạch 

hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo 

quy định, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đợt 

cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, 

hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện đúng quy định của Luật Phòng 
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cháy, chữa cháy, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa 

cháy năm 2013 và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hằng năm nhằm đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu cho công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Thực hiện nghiêm 

các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng, 

quản lý khu công nghiệp, nhất là trong công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, 

chữa cháy; việc lập quy hoạch, thẩm duyệt, cấp phép xây dựng và nghiệm thu 

trước khi đưa công trình vào sử dụng. 

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao 

điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ 

gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, tổ chức kiểm tra, ký cam 

kết, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân về an toàn phòng cháy, 

chữa cháy tại địa bàn quản lý. Chỉ đạo thành lập, quản lý và duy trì hoạt động có 

hiệu quả của lực lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng; phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực 

lượng này và trang bị phương tiện, trang phục phòng cháy, chữa cháy quy định 

tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014, Thông tư số 48/2015/TT-BCA 

ngày 06/10/2015 của Bộ Công an đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Nâng cao chất 

lượng các chuyên mục về an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng các chủ đề, 

phóng sự, clip hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn để đăng tin, 

phát sóng vào thời gian thích hợp phục vụ nhân dân theo dõi. 

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm nội dung văn bản 

này. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua 

Công an tỉnh). Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực 

hiện nội dung Văn bản này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Phó CT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (CH). 
      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

Hoàng Việt Phương 
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