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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:         /BC-UBND

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

Văn Đức, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy

(Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 15/07/2022)

Thực hiện Quyết định thanh tra số 2288/QD-CAT-PX05 ngày 22 tháng 07 
năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về thanh tra việc chấp hành 
các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân phường 
Văn Đức báo cáo công tác triển khai, kết quả thực hiện như sau:

I.TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN
Phường Văn Đức là một phường miền núi nằm ở phía Đông nam của 

thành phố Chí Linh; phía Bắc giáp các phường Cộng Hòa, Hoàng Tân của TP 
Chí Linh; phía Nam giáp xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn và xã An Lạc của TP 
Chí Linh; phía Đông giáp xã Nguyễn Huệ của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh; phía Tây giáp phường Thái Học của TP Chí Linh. Với diện tích 1.477,96 
ha (14,77 km2), dân số 10.616 nhân khẩu được chia làm 11 khu dân cư. Là một 
phường thuần nông nhưng Văn Đức là một địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT. 
Chính vì vậy phường Văn Đức là một trong những địa bàn có vị trí quan trọng 
về ANTT của thành phố.

Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC: 15 cơ sởTheo phụ lục IV, ban 
hành theo nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Tổng số vụ cháy nổ trong các năm 2020, 2021, 2022: 00 vụ.
II. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG 

CHÁY, CHỮA CHÁY
1. Việc tiếp nhận, quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp 

luật, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác phòng cháy 
chữa cháy.

Tiến hành tiếp nhận các văn bản: Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy, Kế hoạch 
số 54/KH-UBND  ngày 14/4/2021 của UBND thành phố Chí Linh về việc triển 
khai thực hiện nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy; Kế 
hoạch số 78/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Chí Linh về việc 
mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 
khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Công văn số 
799/UBND-VP ngày 24/9/2021 của UBND thành phố Chí Linh về việc đẩy 
mạnh công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thành phố;Kế hoạch số 
47/KH-PCCC ngày 14/5/2021 của Công an thành phố Chí Linh về việc mở đợt 
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cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ (PCCC&CNCH) tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác PCCC & 
CNCH...

UBND phường Văn Đức đã tiến hành triển khai, quán triệt các nội dung 
văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đến các 
đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện công tác về PCCC & CNCH. Đề nghị 
Công an phường Văn Đức tham mưu cho UBND phường, lập kế hoạch triển 
khai các kế hoạch của UBND thành phố Chí Linh  và ban hành các quy định, 
văn bản quy phạm pháp luật  về công tác PCCC & CNCH.

2. Các tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật, kiến 
thức PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Tiến hành viết các bài tuyên truyền trên đài phát thanh phường và khu dân 
cư liên quan đến công tác PCCC&CNCH: Tuyên truyền về nghị 
định136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy, Luật 
phòng cháy và chữa cháy. Tuyên truyền về một số thủ đoạn của đối tượng lợi 
dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước để lừa đảo bán thiết bị PCCC các cơ sở kinh 
doanh, cơ quan, đơn vị…Tuyên truyền về công tác PCCC với các Hộ gia đình 
kết hợp sản xuất kinh doanh. Tuyên truyền về việc mở lối thoát nạn đối với 
“chuồng cọp” tại khu dân cư. Tuyên truyền về các biện phápan toàn PCCC đối 
với toàn dân, khu dân cư… Trực tiếp phát tài liệu và yêu cầu cam kết về an toàn 
PCCC&CNCH cho khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh 
doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Kết hợp công tác tuyên truyền  về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ thông qua các mô hình điểm “ Phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị”.

3. Việc ban hành, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy đinh 
của pháp luật về PCCC; kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ 
gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi 
quản lý, xử lý các hành vi vi phạm PCCC theo thẩm quyền.

 Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, UBND phường tiến hành xây 
dựng các kế hoạch kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, 
hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh  và cơ sở thuộc phạm vi quản lý.  ( Kế 
hoạch số 641 KH-UBND ngày 08/10/2021 thực hiện đợt cao điểm về tuyên 
truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với Khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết 
hợp sản xuất, kinh doanh; Kế hoạch số 153 KH- UBND ngày 30/03/2022 về  
Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Văn 
Đức 2022; Kế hoạch số 155 KH- UBND ngày 31/03/2022 về Tuyên truyền, 
kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở thuộc lĩnh vực chợ, trung tâm 
thương mại trên địa bàn phường Văn Đức…).

 Trực tiếp rà soát và kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy 
tại trụ sở UBND phường, các khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản 
xuất kinh doanh  và cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Đề nghị , kiện toàn hồ sơ quản 
lý, theo dõi công tác PCCC theo quy định, định kỳ kiểm tra, bảo quản, bảo 
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dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy, kết quả ghi chép vào sổ theo dõi 
phương tiện theo quy định, thực tập phương án chữa cháy đối với đội phòng 
cháy cơ sở, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong hoạt động 
kinh doanh, sản xuất…Chỉ ra các tồn tại, hạn chế và hướng dẫn, tuyên 
truyềnphương pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trên, ấn định thời gian 
thực hiện…

Trong thời gian tới, tiếp tục tiến hành kiểm tra việc khắc phục tồn tại đã chỉ ra, 
nếu đơn vị nào chưa thực hiện tiến hành xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; trang bị 
phương tiện PCCC cho các đội dân phòng theo quy định.

Dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC, lập kế hoạch bố trí ngân sách; quản 
lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động PCCC).

Dự kiến bổ sung trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho đội dân phòng 
đảm bảo chất lượng và số lượng, bảo quản tại trụ sở UBND phường và nhà văn 
hóa khu dân cư sẵn sàng cho việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

5. Thành lập, quản lý, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng dân phòng 
và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lựng dân phòng theo quy định.

Thành lập các đội dân phòng của UBND Phường, đội dân phòng tại các khu 
dân cư trên địa bàn. Tiến hành thực hiện thường xuyên, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến 
thức các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Từng bước, hoàn thiện trang bị đầy 
đủ cơ sở vật chất cho công tác PCCC&CNCH cho đội dân phòng cơ sở.

Đề xuất kinh phí, chế độ cho lực lượng dân phòng.
6. Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, tổ chức 

chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy; thống kê, báo cáo về PCCC lên 
UBND cấp huyện.

Tiến hành xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
tại Trụ sở UBND phường, 05 khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản 
xuất kinh doanh  và cơ sở thuộc phạm vi quản lý…

Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu 
của cơ quan cấp trên.

III. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét, đánh giá
Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện an toàn PCCC&CNCH. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền kiến thức, giáo dục 
pháp luật về PCCC&CNCH và phát động phong trào toàn dân tham gia 
PCCC&CNCH trên địa bàn quản lý; kiện toàn, giao nhiệm vụ cho lực lượng dân 
phòng, PCCC cơ sở.

Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở thuộc diện 
quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, như: xây dựng phương án, kế hoạch và tổ 
chức thực tập, diễn tập phương án trên địa bàn quản lý; chủ động các biện pháp 
ứng phó với các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn quản lý góp phần đảm bảo an 
toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân...

2. Khó khăn, vướng mắc:
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 Nhận thức của một số người dân, đặc biệt là người đứng đầu các hộ kinh 
doanh, hộ gia đình về công tác PCCC còn chưa đầy đủ, chưa thấy rõ được trách 
nhiệm của mình trong việc triển khai các mặt về công tác PCCC.

Lực lượng dân phòng đã được thành lập, huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp 
vụ PCCC nhưng chưa được trang bị đầy đủ phương tiện chữa và CNCH nên 
hiệu quả tổ chức chữa cháy tại chỗ chưa đạt yêu cầu.

Lực lượng làm công tác PCCC và CNCH tại cấp xã trên địa bàn hiện còn 
mỏng, ít về biên chế, CBCS thực hiện rất nhiều nhiệm vụ đan xen, kiêm nhiệm; 
đa phần chưa được đào tạo nghiệp vụ PCCC và CNCH nên còn gặp khó khăn 
trong thực hiện nhiệm vụ. Trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, Công an cấp xã vừa phải tập trung cho công tác bảo đảm an ninh, trật 
tự phòng chống, dịch bệnh vừa thực hiện Đề án 06 về căn cước công dân, dữ 
liệu dân cư... nên việc triển khai các mặt công tác như tuyên truyền, kiểm tra, 
điều tra cơ bản thu thập thông tin lĩnh vực PCCC còn gặp khó khăn.

3. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị Công an tỉnh, Công an thành phố thường xuyên mở các lớp tập 

huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, 
lực lượng dân phòng các xã, phường để nâng cao nhận thức cho cán bộ làm 
công tác PCCC tại xã, phường cũng như chất lượng công tác tuyên truyền, kiểm 
tra an toàn PCCC tại địa phương; xử lý tốt các tình huống cháy, nổ xảy ra. 

Chú trọng xây dựng, nhận rộng mô hình các khu dân cư, cụm dân cư, khu 
phố an toàn về PCCC. Tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC đến các khu 
dân cư, hộ gia đình.

Đề nghị UBND thành phố quan tâm cấp kinh phí để mua sắm trang thiết 
bị PCCC cho lực lượng dân phòng tại các xã, phường đảm bảo công tác chữa 
cháy tại chỗ; Có chế độ phù hợp cho Đội trưởng, đội phó dân phòng.

Tập trung kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC, nâng cao hiệu 
quả công tác chữa cháy và CNCH đối với hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản 
xuất, kinh doanh, hướng dẫn, tuyên truyền các chủ hộ gia đình có ban công kín 
tháo dỡ và tạo lối thoát nạn thứ 2, đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và 
CNCH, xử lý các hành vi không thực hiện các kiến nghị của cơ quan Công an./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Lưu: VP.

TM. UBND PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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