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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày  07/7/2020;  

Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh  

về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

  

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, 

hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 

201/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 

1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 Thủ tướng Chính về công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ. UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN 

- Ngay sau khi có Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 

630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 

tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

PCCC. UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch tổ chức, quán triệt triển khai đến các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn 

thành phố nắm và thực hiện. 

- Chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã 

căn cứ vào nội dung Kế hoạch của UBND thành phố, chủ động xây dựng Kế hoạch 

tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẠI KẾ 

HOẠCH SỐ 117/KH-UBND, KẾ HOẠCH SỐ 285/KH-UBND TỈNH. 

1. Hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH  

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 31/7/2020 về 

thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu 

quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 

285/KH-UBND ngày 25/10/2021 về Triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-

TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 

14/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW 

của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng cháy, chữa cháy. 

Chủ động nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch hạ 

tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020. 
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2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo 

dục pháp luật về PCCC và CNCH. 

- Chỉ đạo Công an thành phố hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao xây dựng, 

đăng, phát 04 bài tuyên truyền, tổ chức 18 buổi tuyên truyền lưu động hướng dẫn 

người dân biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong việc sử dụng điện, khí hóa lỏng 

và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; phổ biến kiến thức, kỹ năng về 

PCCC, CNCH trên các màn hình Led và các hệ thống loa truyền thanh của các 

phường, xã trên địa bàn. Treo 50 băng rôn, 20 cụm pa nô trên các tuyến đường, 

khu vực đông dân cư trong dịp Lễ, Tết… 

- Công an thành phố cấp phát 3000 tờ rơi tuyên truyền một số quy định về 

PCCC đến các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn 

PCCC và CNCH được 18.252 hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC nhà ở, hộ 

gia đình trên loa phát thanh ở khối phố phường Hoàng Văn Thụ được 32 lượt.  

- Hạt Kiểm lâm thành phố tổ chức tuyên truyền PCCC rừng tại các thôn, 

khối phố được 21 cuộc với tổng số người nghe là 1.570 người; tuyên truyền lưu 

động qua loa đài tại các khu vực trọng điểm, trên các tuyến giao thông và các địa 

bàn xã có rừng như: xã Mai Pha, Quảng Lạc, Hoàng Đồng được 08 lượt. 

- Năm 2021 UBND thành phố đã tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý 

nhà nước PCCC và CNCH cho lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo UBND phường, xã, 

Công an phường xã trên địa bàn thành phố (có 66 người tham gia); Công an thành 

phố phối hợp Phòng PC07 Công an tỉnh, UBND xã Quảng Lạc, UBND phường 

Vĩnh Trại đã tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân 

phòng gồm 159 người tham gia; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực 

lượng PCCC cơ sở và một số hộ kinh doanh, gồm 52 người tham gia (đối tượng 

huấn luyện đội viên đội PCCC Trung tâm y tế thành phố và chủ hộ các cơ sở kinh 

doanh trên địa bàn). 

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và 

CNCH 

Trong năm 2021, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố hướng 

dẫn 11 cơ sở trên địa bàn xây dựng kế hoạch đơn vị điển hình tiên tiến trong phong 

trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo quy định của Bộ Công an, Công 

an tỉnh Lạng Sơn, kết quả 11/11 cơ sở đạt tiêu chuẩn “Đơn vị điển hình tiên tiến” trong 

phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2021, trong năm 2022 tiếp 

tục hướng dẫn 12 cơ sở trên địa bàn đăng ký, giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, gắn với phong trào “Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với phương châm “4 tại chỗ”, đưa việc thực hiện các quy 

định về PCCC vào nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư; UBND các phường xã tiến hành khảo sát, thành lập Tổ liên gia an 

toàn PCCC tại các khối phố, khu dân cư theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ 

Công an. Hiện nay, phường Hoàng Văn Thụ đã thành lập và ra mắt 01 mô hình Tổ 

liên gia an toàn PCCC, các phường, xã còn lại đang triển khai thực hiện. 
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- Chỉ đạo UBND các phường, xã hàng năm rà soát kiện toàn, thành lập và 

duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng theo Điều 30, Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. Tại các khối, thôn trên địa bàn thành phố hiện có 87 Đội dân 

phòng (trong đó khối phố có 50 Đội, thôn bản có 37 Đội), với tổng số 799 đội 

viên; lực lượng PCCC cơ sở có 115 Đội với 886 đội viên. 

4. Công tác xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy. 

Chỉ đạo Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi 

trường tham mưu UBND thành phố lập quy hoạch hạ tầng về PCCC của thành phố  

đảm bảo tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong 

tổng thể quy hoạch đáp ứng đảm bảo yêu cầu PCCC; Công an thành phố hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chủ rừng chủ động xây dựng các phương án 

chữa cháy tại chỗ và duy trì thực tập phương án theo định kỳ. Đối với những cơ sở 

có nguy cơ cháy nổ cao như nhà cao tầng, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Hiện 

nay cơ bản tại trụ sở làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp, UBND các phường, 

xã đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở. 

5, Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực PCCC. 

- Công an thành phố phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh tổ chức kiểm 

tra an toàn PCCC và CNCH 14 cơ sở đền, chùa trên địa bàn thành phố đảm bảo an 

toàn PCCC các Lễ, Hội đầu năm 2022. 

- Công an thành phố tiến hành kiểm tra PCCC và CNCH định kỳ được 94 cơ 

sở thuộc diện quản lý về PCCC; UNBD phường, xã tiến hành kiểm tra an toàn 

PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được 658 cơ sở, đồng thời qua 

kiểm tra đốc cơ sở treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao 

động năm 2022.  

Qua công tác kiểm tra đã lập 03 biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính về PCCC đối với 03 cơ sở tổng số tiền phạt là 5.300.000 đồng. 

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC. 

Nhằm đảm bảo công tác chữa cháy đạt hiệu quả theo phương châm “4 tại 

chỗ”, và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn trong việc tổ chức 

chữa cháy tắt kịp thời không để cháy lan, cháy lớn hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

cháy, nổ gây ra. UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhất 

là Công an thành phố thường xuyên hướng hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, khu 

dân cư, các tổ chức, doanh nghiệp, chủ rừng xây dựng phương án PCCC và tổ 

chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân 

phòng; Căn cứ tình hình, diễn biến khí hậu thất thường trên địa bàn năm 2021 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/6/2021 về tổ 

chức diễn tập Phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 có sự phối của 

nhiều lực lượng trên địa bàn thành phố tham gia địa điểm diễn tập tại Đồi rừng 

thuộc địa phận thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

7 . Đảm bảo ngân sách Nhà nước cho hoạt động PCCC 
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Trong thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành nghiên cứu đề xuất 

UBND thành phố bố trí, phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác PCCC và 

CNCH, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí phù hợp đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu cho hoạt động PCCC trên địa bàn thành phố, cụ thể sau: 
 

STT Tên đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Tổng 

 Kinh phí 1.199.950.000 318.000.000 1.517.950.000 

1 

Ban chỉ huy quân sự 

thành phố (Diễn tập 

PCCC rừng) 

997.700.000 0 997.700.000 

2 
Văn phòng HĐND-

UBND thành phố 
32.250.000 28.000.000 60.250.000 

- Mua BHCNBB 22.000.000 28.000.000 50.000.000 

- Mua dụng cụ PCCC 10.250.000  10.250.000 

3 
Văn phòng Thành ủy 

(mua BHCNBB) 
50.000.000 50.000.000 100.000.000 

4 Hạt kiểm lâm 80.000.000 80.000.000 160.000.000 

5 
8 phường, xã (tập huấn 

PCCC) 
40.000.000 160.000.000 200.000.000 

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC. 

Chỉ đạo Công an thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan có 

liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách xã hội 

hóa việc đầu tư cho hoạt động PCCC của thành phố. 

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT   

1. Ưu điểm 

UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND phường, xã 

xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, kế hoạch của 

cấp trên; tăng cường tuyền truyền công tác PCCC, xây dựng phong trào toàn dân 

tham gia PCCC; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị UBND phường, xã tổ chức treo băng rôn 

khẩu hiệu hưởng ứng hoạt động Tháng an toàn vệ sinh lao động, PCCN và ngày 

“Toàn dân PCCC - 04/10”. 

2. Hạn chế 

- Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên ở một số cơ quan, 

ban, ngành, UBND phường, xã còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa chủ động thực 

hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở. 

- Ý thức trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ CNVC và Nhân dân còn hạn 

chế trong việc thực hiện công tác PCCC, chưa nắm được cách thức thao tác sử dụng 

các thiết bị, phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở. 

3. Nguyên nhân 
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- Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết 

quả triển khai, thực hiện công tác PCCC trong thời gian qua. 

- Vai trò trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, UBND phường, 

xã trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC của cấp trên 

còn mang tính hình thức và chậm triển khai, một số đơn vị chưa quan tâm chú trọng 

đến công tác tự kiểm tra về PCCC tại cơ sở. 

- Việc tổ chức kiểm tra định kỳ về PCCC của UBND cấp xã đối với các cơ sở 

thuộc diện quản lý theo Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP chưa được tiến 

hành theo quy định. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Dự báo tình hình liên quan đến công tác PCCC và CNCH trong thời 

gian tới  

 Trong những năm tiếp theo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên 

đia bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng, đô thị hóa nhanh, 

việc mở rộng hình thành các khu đô thị, khu tái định, các chợ, trung tâm thương 

mại, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ văn hóa công cộng, khu vui chơi giải 

trí…Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, việc sử dụng điện, khí gas, 

hàng hóa, vật liệu dễ cháy trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh ngày càng tăng... 

Bên canh đó biến đổi khi hậu ngày càng diễn biến khó lường, thời tiết hanh khô 

nắng nóng kéo dài… đó là sự tiềm ẩn, điều kiện phát sinh nguy cơ gây cháy, nổ tại 

nạn thương tích cao; một số người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị, chủ hộ gia 

đình và cá nhân chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác PCCC, chưa thường 

xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, trang thiết bị, phương tiện PCCC 

chưa được trang bị, đầu tư đúng mức. Trước tình tình đó, đòi hỏi lãnh đạo các cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường, UBND các xã, phường và Nhân dân phải thực sự 

quan tâm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện công tác PCCC, nâng cao ý thức tự giác 

chủ động phòng ngừa đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đáp ứng được yêu 

cầu trong tình hình mới hạn chế thấp nhất cháy, nổ xảy ra. 

2. Phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã, cơ quan, 

doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Luật PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của 

Quốc hội; Quyết định số 630/QĐ-TTg, Quyết định số 1492/QĐ-TTg… Tiếp tục triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/7/2020 về thực hiện Nghị định 

số 630/QĐ-TTg; Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 12/10/2021của UBND tỉnh về 

thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg.  

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường, xã đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, nhất là Quyết 

định số 05/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về an 

toàn PCCC đối với nhà ở riểng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các biện 

pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn. 
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- Công an thành phố  phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, rà soát lập danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý 

về PCCC theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hàng năm bổ sung ngân sách cho thành phố, 

đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Đề nghị Công an tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm nâng cao trình 

độ nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng PCCC ở cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ công tác PCCC tại chỗ./. 
 

  Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng PC07 CA tỉnh;                                                 
- TT Thành ủy; 

- CT, PCT UBND TP; 

- UBMTTQ thành phố; 

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành TP; 

- UBND các phường, xã;                                  

- CPVP, CVVP;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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