
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số:  4867   /VP-NC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11  năm 2019
V/v tổ chức khảo sát, đánh giá 

hoạt động của lực lượng dân phòng
 

 
Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố. 

 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 4610/TTr-CAT-PC07 ngày 22/11/2019 của 
Công an tỉnh về việc duyệt, ban hành  Công văn chỉ đạo tổ chức khảo sát, đánh 
giá hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND các huyện, thành phố xây dựng Báo cáo đánh giá thực 
trạng hoạt động của lực lượng dân phòng của đơn vị mình, theo đề cương 
hướng dẫn gửi kèm Công văn này; hoàn thành và gửi về Công an tỉnh (qua 
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) trước ngày 10/12/2019 để tổng hợp. 

2. Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện và thành phố, giao Công an 
tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của lực 
lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, theo yêu cầu của Bộ Công an tại Kế hoạch 
số 382/KH-BCA-C07; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
15/12/2019. 

(Bộ Công an đã gửi Kế hoạch số 382/KH-BCA-C07 đến Công an tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Công an tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Khảo sát, đánh giá hoạt động của lực lượng dân phòng 

(Kèm theo Công văn số        /VP-NC, ngày       /11/2019 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 

1. Đặc điểm, tình hình liên quan đến công tác PCCC và CNCH ở 
địa phương 

- Dân số, diện tích. 
- Đặc điểm liên quan đến công tác PCCC. 
- Tình hình cháy, nổ từ ngày 15/11/2012 đến ngày 14/11/2019. 
2. Việc chấp hành quy định của pháp luật đối với việc xây dựng, quản 

lý, chỉ đạo hoạt động của lực lượng dân phòng ở địa phương 
3. Những thuận lợi khó khăn trong thực hiện quy định của pháp luật 

đối với việc xây dựng, quản lý, chỉ đạo hoạt động của lực lượng dân phòng ở 
địa phương 

4. Thực trạng công tác xây dựng, hoạt động của lực lượng dân phòng 
a) Số lượng đối tượng phải thành lập đội theo quy định của Luật PCCC 
- Địa bàn nông thôn: 
 + Tổng số xã, thị trấn (xã); 
 + Tổng số thôn, ấp bản, làng, buôn, phum, sóc (thôn). 
- Địa bàn thành thị: 
 + Tổng số phường; 
 + Tổng số tổ dân phố. 
b) Mô hình tổ chức đội dân phòng hiện tại địa phương đang thực hiện: 
- Địa bàn nông thôn; 
- Địa bàn thành thị. 
c) Số lượng đội dân phòng đã thành lập được tại khu dân cư: 
- Địa bàn nông thôn: 
 + Tổng đội, tổng số đội viên; 
 + Đối tượng, thành phần tham gia. 
- Địa bàn thành thị: 
 + Tổng đội, tổng số đội viên; 
+ Đối tượng, thành phần tham gia. 
d) Điều kiện tổ chức hoạt động 
 - Trụ sở làm việc, sinh hoạt. 
 - Trang bị phương tiện PCCC theo Thông tư số 56/2014/TT-BCA, ngày 

12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an. 
- Trang bị trang phục chữa cháy theo Thông tư số 48/2015/TT-BCA, ngày 

06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an. 



- Thực hiện chế độ, chính sách cho đội trưởng, đội phó và đội viên theo quy 
định của pháp luật. 

- Kinh phí duy trì hoạt động. 
- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC … 
5. Đánh giá về chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 
- Công tác tham mưu, đề xuất ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; xây dựng 

phong trào quần chúng tham gia PCCC. 
- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về 

PCCC. 
- Công tác tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. 
- Công tác xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực 

hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ 
sở khác khi có yêu cầu. 

6. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, bất cập trong việc tổ chức thành lập và 
duy trì lực lượng dân phòng 
 - Sự quan tâm của chính quyền và cơ quan Công an các cấp. 
 - Mô hình tổ chức, thành phần, đối tượng tham gia. 
 - Điều kiện tổ chức và duy trì hoạt động (kinh phí, phương tiện, cơ chế…). 
 - Thực hiện chế độ chính sách (chế độ phụ cấp cho đội trưởng, đội phó; chế 
độ bồi dưỡng khi tham gia chữa cháy, huấn luyện, …). 

- Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 
7. Nguyên nhân của những tồn tại, bất cập 
8. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội dân phòng 
Căn cứ vào những khó khăn, bất cập, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động của lực lượng dân phòng, đặc biệt là việc có nên duy trì mô hình 
tổ chức đội dân phòng tại thôn, ấp bản, tổ dân phố như hiện nay hay giao nhiệm 
vụ PCCC và CNCH này cho lực lượng khác (bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, 
Công an xã …). 
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