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      Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 27/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 110/UBND-

THNC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ. Để thực hiện thống nhất, hiệu quả chức năng quản lý 

nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công an tỉnh 

 - Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý 

nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh theo Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng 

PCCC. Phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp và UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng phong trào ‘‘Toàn dân tham 

gia PCCC’’ gắn với phong trào ‘‘Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’, khuyến 

khích, động viên các cá nhân, tổ chức tình nguyện tham gia hoạt động PCCC.  

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện 

quản lý về PCCC, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ 

phương tiện giao thông cơ giới thực hiện trách nhiệm về PCCC; kiên quyết xử lý 

nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC. 

- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc yêu cầu PCCC khi lập quy 

hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng 

khác theo Luật Quy hoạch; khi lập dự án và thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo 

hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình.  

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh dự trù kinh phí hằng 

năm bảo đảm cho hoạt động PCCC tại địa phương. 

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực 

PCCC;  phát triển hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố 

trên địa bàn toàn tỉnh. 



- Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực tập phương án 

chữa cháy của cơ quan Công an có huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, 

tổ chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Phối hợp với các đơn vị chức năng 

thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

PCCC của Chủ tịch UBND cấp xã. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 - Chủ trì tổ chức bàn giao danh sách cơ sở theo Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện trách 

nhiệm quản lý nhà nước về PCCC theo quy định. 

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận danh sách cơ sở do cơ quan 

Công an bàn giao và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC theo quy 

định; tổ chức rà soát bổ sung các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP trên địa bàn để thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC; 

lập hồ sơ quản lý về PCCC đối với cơ sở thuộc diện quản lý. 

- Giao Chủ tịch UBND cấp xã hướng dẫn, phân công cho Công an cấp xã 

tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

 Yêu cầu Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc; 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, giải quyết/. 
   

Nơi nhận:          

- Như trên; 

- Bộ Công an (B/c);                                                                                    
- Thường trực Tỉnh ủy;                     

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: KT, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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