
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Số: 356/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày 23 tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy  

 

Kính gửi: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-BCA-C07 ngày 08/7/2021 của Bộ Công 

an về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 

của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả triển khai tại địa 

phương như sau: 

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

- Đắk Nông là một tỉnh phía Nam Tây Nguyên, có vị trí chiến lược về an 

ninh, quốc phòng; tiếp giáp với các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước và 

tỉnh Muldulkiri (Vương quốc Campuchia), với 141 km đường biên giới, có 02 

cửa khẩu chính Pubơrăng, Đăkper và nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới, 

03 tuyến Quốc Lộ (14, 28, 14C); theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 

27/4/2020 của UBND tỉnh, diện tích rừng ở Đắk Nông là 246.984,66 hecta trong 

đó rừng tự nhiên là 198.839,31 hecta, rừng trồng là 48.145,35 hecta. Dân số hiện 

nay khoảng 675.556 người; gồm 36 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 

69,8% so với dân số toàn tỉnh; diện tích tự nhiên khoảng 650.927 ha, có 07 tỉnh, 

01 thành phố, 71 xã, phường, thị trấn, 779 thôn, buôn, bon, tổ dân phố (trong đó 

có 132 buôn, bon đồng bào dân tộc thiểu số). Địa hình đồi núi, cơ sở hạ tầng 

nhiều nơi còn hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí 

không đồng đều. 

- Trong những năm qua, trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn, kinh tế 

phát triển chủ yếu là nông nghiệp. Hiện tại, địa phương đang triển khai nhiều dự 

án xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến thiết cơ bản và triển khai thực hiện các dự án 

thuộc các lĩnh vực an sinh xã hội, nông, lâm nghiệp, nông thôn, giao thông, thủy 

lợi, một số loại hình công nghiệp được hình thành đưa vào hoạt động như: Công 

nghiệp thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; 

công nghiệp sản xuất điện (điện mặt trời, điện gió). Bên cạnh đó, ngành thương 

mại, dịch vụ cũng bắt đầu phát triển khả quan; các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, nghệ 

thuật vui chơi giải trí, giáo dục, y tế phát triển từ đó tác động trực tiếp đến công 
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tác PCCC và CNCH. 

PHẦN II: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. Tình hình sự cố, tai nạn 

1. Tổng số vụ sự cố, tai nạn và thiệt hại 

a) Số vụ sự cố, tai nạn: 50 vụ. Trong đó: 40 vụ đuối nước; 04 vụ tai nạn 

giao thông, 02 vụ sập đổ công trình, 02 vụ CNCH người bị mắc kẹt trong vùng bị 

lụt, 01 vụ sạt lở đất và 01 vụ mất tích. 

b) Thiệt hại 

- Về người: 44 người chết; 

- Về tài sản: Uớc tính khoảng 450 triệu đồng. 

- Thiệt hại khác: Không 

c) Tổ chức cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ sự cố, tai nạn 

- Lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ: 

+ Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH: 452 lượt CBCS tham gia tìm kiếm 

cứu nạn, cứu hộ; 

+ Các lực lượng khác phối hợp tham gia cứu nạn, cứu hộ (Công an xã, 

phường, dân phòng, người dân): 125 người. 

- Tổng số phương tiện, thiết bị tham gia cứu nạn, cứu hộ: 78 lượt xe cứu 

nạn cứu hộ; 40 lượt xuồng cứu cứu nạn, cứu hộ, 32 lượt cano và các phương tiện 

khác kèm theo phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. 

- Tổng số người cứu được, số người được hướng dẫn thoát nạn, số nạn nhân 

tìm được, tài sản cứu được (tính thành tiền):  

+ Số người cứu được: 21 người; 

+ Số người được hướng dẫn thoát nạn: 24 người; 

+ Số tài sản cứu được: gồm vật dụng gia đình, gia súc, gia cầm (ước tính 

khoảng 50 triệu đồng). 

2. Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến tình hình, đặc điểm, 

sự cố, tai nạn  

- Các yếu tố biến đổi khí hậu liên quan tới công tác cứu nạn, cứu hộ  

Đắk Nông là tỉnh chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, những diễn 

biến  bất thường của thời tiết trong những năm gần đây đã tác động lớn đến đời 

sống Nhân dân trên địa bàn. Các loại hình thiên tai chủ yếu có khả năng xảy ra 

trên địa bàn tỉnh như: mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng, 

hạn hán, sương muối…Có thể thấy biến đổi khí  hậu diễn biến ngày càng khó 

lường đã làm ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất cũng như 

đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, kéo theo đó là gia tăng nguy cơ gây 

cháy, nổ và phát sinh các tình huống sự cố tai nạn trên địa bàn. Trong thời gian 

dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát tác động đến mọi mặt của đời sống xã 



 3 

hội, do đó công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt là  công tác 

hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, hướng dẫn xây dựng, lập và thực 

tập phương án CNCH tại cơ sở gặp nhiều khó khăn.  

- Tình hình phát triển các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, 

hạ tầng giao thông đường bộ: Hiện nay trên đia bàn tỉnh có 394 cơ sở nguy hiểm 

cháy, nổ thuộc Phụ lục II, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, đó là những cơ sở có 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra. Tốc độ đô thị hóa ngày 

càng nhanh, hệ thống cơ sở, nhà máy được đầu tư xây dựng trên địa bàn càng 

nhiều; hầu như các nhà máy đều sử  dụng dây chuyền công nghệ mới vào sản xuất 

tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa…; tuy nhiên, hệ thống đường giao thông nhiều 

khu vực, địa bàn còn chật hẹp, hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị (trụ nước chữa 

cháy và bến bãi lấy nước chữa cháy) tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân 

cư trên địa bàn mỏng, thiếu về số lượng chưa đáp ứng được yêu cầu công tác 

PCCC theo quy định của Pháp luật Nhà nước về công tác PCCC.   

- Hệ thống điện trên địa bàn đã được cải tạo, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu 

thiết yếu của người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi hệ thống 

điện chưa được cải tạo, hệ thống mạng lưới dây dẫn điện tại các khu vực dân cư 

chằng chịt, không có sự đồng bộ gây mất cảnh quan đô thị và không đảm bảo an 

toàn về điện cũng như gây nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. 

- Sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân về công tác CNCH  

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cứu nạn, cứu hộ trong giai 

đoạn hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác 

cứu nạn, cứu hộ lồng ghép cùng công tác phòng cháy, chữa cháy, qua đó công tác 

lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp được tăng cường; 

trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền về công tác cứu nạn, cứu hộ được 

nâng lên; việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác cứu 

nạn, cứu hộ được thực hiện nghiêm túc; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận 

thức và hành động của người dân, người đứng đầu đơn vị, cơ sở. Qua đó làm giảm 

thiệt hại đến mức thấp nhất khi có sự cố cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra. 

II. Kết quả đạt được 

1. Công tác tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 

02/10/2017 về triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính 

phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa  cháy; 

Quyết định số 1362/QĐ-UBND quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đó phân công, 

xác định rõ nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các đơn vị có liên quan để thực hiện, Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 

29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Kết luận số 02-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Kế hoạch số 

640/KH-UBND ngày 13/9/2021 về việc huy động lực lượng, phương tiện của cơ 
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quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để phục vụ chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ,… Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch của 

đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các ban, ngành, địa phương trong 

thực hiện công tác CNCH  

- Ngay sau khi Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển 

khai thực hiện trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến đến toàn  thể cán bộ, công nhân viên… nắm, vận dụng thực hiện; cử cán bộ 

tham gia tập  huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có 

yêu cầu. 

- Kịp thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển 

khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 02-KL/TW của Ban 

Bí thư về tiếp  tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư 

khóa XI về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH 

(Kết luận số  02-KL/TW); Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ 

tướng Chính  phủ thực hiện Kết luận số 02-KL/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 

của Quốc  hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 

sách, pháp luật về PCCC&CNCH (Nghị quyết số 99/2019/NQ-QH) và các văn 

bản chỉ đạo khác về PCCC&CNCH. 

3. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia CNCH  

a) Công tác tuyên truyền 

Nhận rõ được công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng  tâm 

để nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, 

các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân về tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của 

công tác cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp 

tuyên truyền về cứu nạn, cứu hộ lồng ghép cùng công tác PCCC trên địa bàn tỉnh 

cụ thể như:  

- Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ 

năng PCCC và CNCH; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. 

- Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin truyền thông 

tại địa phương thường xuyên xây dựng, đăng phát các nội dung, tin, bài, phóng 

sự, clip cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố; hướng dẫn nhân dân các biện 

pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra: biểu dương 

gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH; thông báo công khai 

các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để các cơ quan, 

tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát. Kết quả: 

+ Xây dựng và phát 128 phóng sự về an toàn PCCC; hướng dẫn tuyên 
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truyền về công tác phòng cháy; hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và Tháng an 

toàn PCCC đăng, phát trên các khung giờ phát sóng của Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh và Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông các tỉnh, thành phố. 

+ Đăng tải 245 tin, bài tuyên truyền về PCCC và CNCH trên Trang thông 

tin điện tử Công an tỉnh. 

+ Cấp phát 6.230 tờ rơi tài liệu; hướng dẫn 145 cơ sở treo băng rôn, khẩu 

hiệu hưởng ứng ngày 04/10; hướng dẫn 3.571 lượt nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết 

hợp kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. 

+ Đã triển khai ứng dụng “Báo cháy 114” và tuyên truyền, vận động người 

dân thực hiện cài đặt trên điện thoại thông minh Smartphone. Kết quả: Tuyên 

truyền, hướng dẫn 142.115 người dân cài đặt và sử dụng App “Báo cháy 114” và 

quan tâm theo dõi Trang zalo của C07. 

- Vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động thấy 

rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH, tích cực tham 

gia công tác PCCC và CNCH đã được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, 

đem lại hiệu quả tích cực như: tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về công 

tác PCCC và CNCH; tổ chức các Hội thi, Hội thao về PCCC và CNCH; tổ chức 

ký cam kết về bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH, gắn công tác PCCC và CNCH 

vào các cuộc vận động, các phong trào có sức lan tỏa cao...  

b) Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH 

- Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp trong công tác PCCC và CNCH 

đã được thực hiện tốt; các ngành, lĩnh vực quan trọng có liên quan trực tiếp đến 

công tác PCCC và CNCH đều đã được xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện, 

qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Một số 

quy chế phối hợp có liên quan đến công tác PCCC và CNCH như: 

+ Ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/4/2020 quyết định 

ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh trong 

việc thực hiện nhiêm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. 

+ Quy chế phối hợp số 757/QCPH-CAT-SXD ngày 04/7/2018 giữa Công 

an tỉnh và Sở Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, 

chữa cháy đối với dự án công trình theo Quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 

13/2/2018 của Bộ Công an, Bộ Xây dựng. Hiện đang thực hiện Quy chế phối hợp 

số 04/QCPH-BCA-BXD ngày 10/9/2020 của Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Kế 

hoạch số 74/KH-PCCC-XD ngày 16/4/2021 giữa C07 và 05 đơn vị trực thuộc Bộ 

Xây dựng. 

+ Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CAT-DNA ngày 24/02/2021 giữa Công 

an tỉnh và Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV trong công tác bảo vệ an ninh chính 

trị nội bộ, an ninh kinh tế và phòng chống tội phạm. 

+ Quy chế phối hợp số 16/QC-CAT-SNNPTNT ngày 11/3/2021 giữa Công 

an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp bảo vệ an ninh quốc 
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gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

+ Quy chế phối hợp số 1347/QCPH-QS-CA-BP-NN ngày 28/6/2021 về 

“Phối hợp giữa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thực hiện Nghị định 

số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động của dân 

quân tự vệ” 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, chú trọng củng 

cố, xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân 

tham gia PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc.  

- Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về 

phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng 

quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Chỉ đạo rà soát, củng cố và duy trì các điều kiện bảo đảm hoạt động của 

lực lượng dân phòng đã được quan tâm thực hiện. Hiện tại trên địa bàn tỉnh mới 

chỉ thành lập lực lượng dân phòng tại cấp xã; việc triển khai xây dựng lực lượng 

dân phòng đến cấp thôn, buôn, bản, tổ dân phố còn gặp nhiều khó khăn, vướng 

mắc về con người cũng như các điều kiện trang bị, dụng cụ, phương tiện cho lực 

lượng dân phòng; đã củng cố và duy trì 71/71 đội dân phòng (đạt tỉ lệ 100%), 

thành lập 1.290 đội PCCC cơ sở; tại 02 khu công nghiệp đã thành lập đội PCCC 

cơ sở hoạt động cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác PCCC và CNCH tại chỗ. 

- Việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên 

gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC:  

+ Triển khai xây dựng mô hình điểm khu dân cư “3 phòng, 3 biết” về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. 

+ Hằng năm hướng dẫn đăng ký trở thành đơn vị điển hình tiên tiến 48 đơn 

vị cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

Định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc đôn đốc, hướng dẫn 

cơ sở xây dựng và đăng ký điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân tham 

gia phòng cháy, chữa cháy”. Kết quả đã trao chứng nhận điển hình tiên tiến trong 

phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” cho 25 lượt đơn vị.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH, điều tra - 

xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH  

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp 

luật. Kết quả: Đã kiểm tra an toàn PCCC và CNCH 5.134 lượt cơ sở trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

- Qua công tác kiểm tra, phát hiện 62 cơ sở vi phạm về PCCC, xử lý vi 
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phạm hành chính về PCCC 62 trường hợp với tổng số tiền 256.650.000 đồng (Hai 

trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng). 

- Tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các 

công trình xây dựng tại địa phương; phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây 

dựng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép xây 

dựng, cấp phép hoạt động gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa 

cháy; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình.  

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông đăng tải, công khai các dự án, 

công trình vi phạm quy định về PCCC trên cổng thông tin điện tử và phương tiện 

thông tin đại chúng của địa phương để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng 

tham gia giám sát. 

5. Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH  

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của cơ sở: 

Qua công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH của lực lượng Cảnh 

sát PCCC và CNCH, các cơ sở trên địa bàn đã tự tổ chức thực tập phương án cứu 

nạn, cứu hộ được 320 lượt theo các tình huống giả định trong phương án cứu nạn, 

cứu hộ đề ra. Qua quá trình thực tập, các chủ cơ sở đã nâng cao nhận thức, kỹ 

năng về công tác cứu nạn, cứu hộ và biết sử dụng các thiết bị và các kỹ thuật liên 

quan tới công tác cứu nạn, cứu hộ;  

- Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH của lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH: Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2022, lực lượng Cảnh 

sát PCCC và CNCH đã xây dựng 62 phương án CNCH, 198 phương án chữa cháy 

kết hợp phương án CNCH; tổ chức thực tập 16 phương án CNCH, 101 phương 

án chữa cháy kết hợp phương án CNCH. Đặc biệt, tháng 10/2021, UBND tỉnh đã 

tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng, 

phương tiện tham gia năm 2021.  

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ CNCH 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ CNCH cho lực lượng Công 

an, Cảnh sát PCCC và CNCH:  

+ Hàng năm, căn cứ Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao 

trình độ CNCH của Cục C07, Bộ Công an, Công an tỉnh đã cử CBCS tham gia 

lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đúng thành phần và thời gian quy định. CBCS 

sau khi được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CNCH đã truyền đạt các nội dung 

được tập huấn, bồi dưỡng cho CBCS khác trong đơn vị. 

+ Lồng ghép các nội dung, kiến thức, kỹ năng CNCH vào Chương trình 

Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, CNCH hàng năm cho CBCS cho lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH.   

- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận  nghiệp 

vụ CNCH cho các lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng: Tổ chức 

259 lớp huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và CNCH cho 9.525 
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người tham dự trong tổng thời gian 1.130 giờ. Cấp mới 7985 giấy chứng nhận 

huấn luyện qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho cho đội viên đội PCCC và CNCH của các cơ sở và người 

dân trên địa bàn tỉnh.  

7. Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát CNCH  

Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH: Hiện nay Công an 

tỉnh có 05 Đội trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trong đó 02 

đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và 03 đội Cảnh sát PCCC và CNCH 

thuộc Công an các huyện Đắk Mil, Cư Jút và Đắk R’lấp). Mạng lưới các đội CC 

và CNCH còn mỏng, phạm vi bảo vệ rộng (Trung bình 01 đội CC và CNCH bảo 

vệ 02 huyện, thành phố), do đó chưa đáp ứng được yêu cầu về tính cơ động và 

thời gian đến đám cháy, các đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an các 

huyện đều thiếu quân số biên chế theo xe. 

8. Công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí - tài chính, chế độ chính sách và 

trang bị cơ sở, vật chất, phương tiện CNCH cho lực lượng PCCC 

- Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, bố trí 

dự toán chi cho công tác PCCC vào nguồn dự phòng ngân sách tỉnh đảm bảo theo 

Luật ngân sách.  

- Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-

HĐND ngày 15/12/2021 quy định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH 

trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kinh phí, trang bị 

phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an 

tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2026. 

- Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND tỉnh tăng cường hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở 

làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, đổi mới, hiện đại hóa phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát 

PCCC và CNCH đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương phù hợp với 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật PCCC: 

+ Năm 2020 đã hỗ trợ kinh phí mua sắm 02 xe chữa cháy trang bị cho lực 

lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với số tiền 4,869 tỷ đồng. 

+ Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp trụ sở P04 - Cục A02, BCA thành 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH với số tiền 2,950 tỷ đồng. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và các chủ đầu tư, mua sắm thiết bị 

bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo 

quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.  

9. Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ về CNCH  

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có nghiên cứu, ứng dụng đề tài khoa 

học nào trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ.  

10. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và xã hội hóa hoạt động CNCH  
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Do tình hình thực tế tại địa phương, việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc 

tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và 

nâng cao trình độ chuyên môn về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC chưa 

thực hiện được.  

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ  

1. Ưu điểm  

- Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH. 

Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, công 

tác trọng tâm về PCCC và CNCH sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; 

nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước  về công tác PCCC và CNCH; chất lượng 

công tác hướng dẫn, kiểm tra được nâng cao; công tác tuyên truyền về PCCC và 

CNCH được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, có sự 

tham gia tích cực của các cấp các ngành, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, 

ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công tác PCCC và CNCH của cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng 

và củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở. Qua đó góp phần chuyển 

biến tích cực, kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp 

phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an 

toàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh ở một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã còn chậm, hiệu  quả 

chưa cao, chưa thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra, duy trì các điều kiện đảm  bảo an 

toàn PCCC và CNCH theo quy định; chưa chỉ đạo giải quyết dứt điểm các thiếu 

sót, hạn chế yếu kém về công tác PCCC và CNCH và các kiến nghị của cơ quan 

có thẩm quyền;  

- Phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC tuy đã có chuyển biến tích cực, 

nhưng chưa rộng khắp, toàn diện, mới tập trung chủ yếu ở thị trấn, các xã; các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trọng điểm về cháy, nổ. Nhiều nơi đội PCCC 

cơ sở và dân phòng hoạt động kém hiệu quả, thiếu các thiết bị PCCC và CNCH; 

chưa thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH;  

- Chế độ thông tin báo cáo về công tác PCCC và CNCH chưa được các 

cơ quan, ban, ngành địa phương thực hiện theo đúng quy định; nhiều vụ cháy nổ, 

sự cố tai nạn chưa được thông tin báo cáo kịp thời;  

- Đội viên Đội PCCC cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm do vậy nhận thức về 

công tác PCCC và CNCH còn nhiều hạn chế.  

3. Nguyên nhân  

- Về nhận thức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân ở một số xã nhận thức về công tác 

PCCC và CNCH còn hạn chế, có lúc, có nơi còn buông lỏng công tác quản lý, 
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chưa quan tâm tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, việc đầu tư, củng cố 

các trang thiết bị, công tác tự kiểm tra ở cơ sở thực  hiện chưa được nghiêm túc, 

hiệu quả chưa cao, việc thực hiện còn mang tính  hình thức, có nhiều sơ hở trong 

việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và  các chất nguy hiểm cháy như 

xăng dầu, gas…;  

- Vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCCC và CNCH chưa 

được chú trọng phát huy, công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc ở một số xã, thị trấn chưa thường xuyên, liên tục;  

- Kinh phí, ngân sách chi phục vụ hoạt động PCCC và CNCH còn hạn chế 

nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác PCCC và CNCH.  

4. Bài học kinh nghiệm  

- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về 

CNCH đảm bảo sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, người dân nhằm  nâng cao tự 

giác thực hiện công tác CNCH coi việc đó là trách nhiệm, quyền lợi của mình; 

- Xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ” phải gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc” ở cơ sở. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ theo từng lĩnh vực, từng ngành kinh tế và các đặc thù hoạt động 

của cơ sở. Nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên phong trào “Toàn dân 

tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; kịp thời động viên, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ;  

- Thực hiện công tác PCCC và CNCH, lấy phòng ngừa là chính, bảo 

đảm  và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC trong từng khu dân cư, từng hộ 

gia đình, từng cơ sở để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ gây cháy, 

nổ. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động xử lý 

khi có sự cố cháy, nổ, CNCH xảy ra. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra, giám 

sát trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết công tác PCCC 

và CNCH để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn, chỉnh những nơi còn yếu kém, đồng 

thời, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có thành tích trong thực hiện công tác PCCC và CNCH.  

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN, ĐỀ 

XUẤT  KIẾN NGHỊ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ CÔNG 

TÁC  CỨU NẠN, CỨU HỘ TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Dự báo tình hình, đặc điểm của địa phương có liên quan tới công 

tác CNCH  

- Trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội sẽ ngày càng phát triển kéo 

theo nguy cơ xảy ra cháy và cháy lớn luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra cháy, nổ bất cứ 

ở đâu, bất cứ lúc nào nếu như công tác PCCC ở nơi đó không được quan tâm, chú 

trọng, đặc biệt là ở các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung nhiều nhà 

dễ cháy, các cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, dịch vụ tư 
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nhân, các cơ sở trọng điểm khác. Bên cạnh đó tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh 

còn diễn biến phức tạp do các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá Cách 

mạng Việt Nam. Với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc không loại trừ khả 

năng đốt, gây nổ trong các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ sở kinh tế và trong 

dân cư để tạo cớ gây mất ổn định về kinh tế, chính trị. Đó là những vấn đề cần xác 

định trong tổ chức thực hiện công tác PCCC. 

- Tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, hanh khô, hạn hán 

kéo dài, thiên tai, lũ lụt ngày càng diễn biến phức tạp làm cho các vụ cháy, nổ, sự 

cố, tai nạn yêu cầu CNCH có chiều hướng gia tăng. Đồng thời việc tổ chức thực 

hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định công tác CNCH của 

lực lượng PCCC đòi hỏi phải tổ chức tốt hơn công tác CNCH, nhưng hiện nay 

lực lượng làm công tác CNCH của địa phương còn mỏng, các trang thiết bị phục 

vụ công tác CNCH còn thiếu, các đội PCCC dân phòng, cơ sở, chuyên ngành 

chưa được đào tạo nhiều về nghiệp vụ CNCH đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho việc 

thực hiện nhiệm CNCH. 

- Một số loại hình cơ sở mới trên địa bàn tỉnh được hình thành như các dự 

án về điện gió, điện năng lượng mặt trời, các lĩnh vực tự động hóa, khu liên hợp, 

phức hợp… Nhu cầu sử dụng năng lượng, khí đốt, hóa chất tiếp tục tăng cao; sự 

gia tăng về dân số... tác động trực tiếp đến tình hình công tác PCCC và CNCH. 

Do đó, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh sẽ có diễn biến phức tạp và có xu 

hướng tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. 

2. Đề xuất kiến nghị và một số giải pháp trọng tâm về công tác CNCH 

trong thời gian tới  

2.1. Giải pháp tổng thể  

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiểu quả các 

chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

CNCH, nhất là Nghị định số 83. Tập trung rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến công tác CNCH để đề xuất cấp có thẩm quyền kịp 

thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, gắn với công tác cải cách hành chính 

nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác CNCH. 

- Tập trung hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng 

ngừa sự cố, tai nạn, các giải pháp, biện pháp thoát nạn kết hợp với hoạt động kiểm 

tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với các cơ sở, khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy 

ra sự cố, tai nạn, khu dân cư tập trung, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu 

thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bệnh viện...; tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức về CNCH, không ngừng đổi mới 

nội dung, cải tiến hình thức, biện pháp tuyên truyền, chú trọng phối hợp với các 

cơ quan thông tin tuyên truyền, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động 

của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, 

yêu cầu cấp thiết của công tác CNCH; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ 

chức, tập thể, gương người tốt, việc tốt trong công tác CNCH, song song với phê 

phán những tổ chức, tập thể, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp 
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luật về CNCH. 

- Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về an toàn trong phòng ngừa sự 

cố, tai nạn theo quy định của pháp luật; tập trung làm rõ nguyên nhân các vụ sự 

cố, tai nạn để có biện pháp phòng ngừa và khuyến cáo người dân phòng tránh; xác 

định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra 

sự cố, tai nạn; trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, phải điều tra xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, khảo sát, đánh giá và dự báo 

nguy cơ có thể xảy ra sự cố, tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản tại địa phương 

để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, 

hướng dẫn thực hiện công tác CNCH, chủ động phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, 

tai nạn trong khu dân cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, các cơ sở, hộ gia đình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, phương tiện giao thông  cơ giới kinh doanh vận 

tải hành khách... để kiến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình 

và Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp tự kiểm tra, phòng ngừa, khắc phục triệt 

để và tổ chức thường trực ứng phó kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.  

2.2. Đề xuất, kiến nghị chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP: Không. 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

- Đề xuất Bộ Công an, Cục C07 đầu tư trang bị thêm cho Công an tỉnh 

Đắk Nông: Xe cứu nạn, cứu hộ; một số phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ 

chữa cháy và đặc biệt là thiết bị phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ dưới nước, 

dưới hầm, hố sâu. 

- Hàng năm đề nghị Bộ Công an tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho 

cán bộ chiến sỹ về công tác cứu nạn cứu hộ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Văn Chiến 

 

 


