TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 03-NQ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 10 tháng 8 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
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
------A- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn
tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện đạt một số
kết quả; phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC tiếp tục phát triển rộng
khắp; hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường, góp
phần kiềm chế tình hình và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, giữ vững ổn định an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ quá trình phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình cháy, nổ trên địa
bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, có vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây
thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do: Một số cơ quan, tổ chức,
hộ gia đình và người dân chưa thực sự quan tâm, chủ động triển khai thực hiện
công tác PCCC, có nơi còn chủ quan, xem nhẹ, thực hiện mang tính đối phó
trong công tác PCCC.
B- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Yêu cầu chung: Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội
dung Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Quá trình đó, cần lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
1- Mục tiêu
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và cứu nạn,
cứu hộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp
ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân
trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn,
cứu hộ; chủ động phòng ngừa, kiềm chế tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn, góp
phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
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2- Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng phải bảo đảm nghiêm túc đến tất cả các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, doanh nghiệp và rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội
trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải nêu cao tinh
thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của
pháp luật về PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các
hành vi phạm về PCCC.
II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1- Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở phải xác định công tác PCCC và cứu
nạn, cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của
tổ chức mình. Hàng năm, phải chủ động đề ra chương trình, kế hoạch lãnh đạo
tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; phải chịu
trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về
người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực lãnh đạo, quản lý.
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định, nội quy an
toàn về PCCC tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú; làm tốt vai trò tuyên truyền,
vận động gia đình, người thân và cộng đồng dân cư thực hiện tốt công tác
PCCC.
Kết quả việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về công tác PCCC là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động
hàng năm của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể nhân dân và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động, đoàn viên, hội viên.
2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và
kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu
nạn, cứu hộ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn
viên, hội viên để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp
hành pháp luật về PCCC, tích cực tham gia thực hiện công tác PCCC tại cơ sở.

03NQTU2016_CTHĐ PCCC

3

Các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC
và cứu nạn, cứu hộ phải chủ động phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức
mình trong việc tuyên truyền, phổ biến về công tác PCCC đã được Luật PCCC
quy định.
Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và biện pháp tuyên
truyền về PCCC phù hợp với từng đối tượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về
nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trong công tác PCCC. Các trường học, các
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức
năng thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và
thoát nạn lồng ghép vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa của học
sinh, sinh viên.
3- Chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC
Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu
hộ sâu rộng gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục triển khai thực hiện có
hiệu quả phương châm “04 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ
huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ), trong đó lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ
sở và chuyên ngành giữ vai trò nòng cốt trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về PCCC theo
hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản ở các cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an
toàn PCCC.
Thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với
những người bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
4- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC
Kiện toàn tổ chức bộ máy, các ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở
các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC của chính quyền địa
phương theo quy định của Luật PCCC; phát huy trách nhiệm và vai trò nòng cốt
của lực lượng Công an trong việc hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương
thực hiện tốt công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến công tác PCCC để tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo
đảm chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác
PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
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Người đứng đầu chính quyền địa phương cần rà soát, ban hành những quy
định cụ thể về PCCC để quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây
dựng, công trình văn hóa…; thực hiện tốt công tác quy hoạch, cấp phép các
công trình xây dựng bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC theo quy định.
Xây dựng phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhất là đối với các địa
bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu dân cư, khu công nghiệp, nhà cao tầng,
chợ, trung tâm thương mại… có nguy cơ cháy, nổ cao. Từng bước thực hiện
đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch
hệ thống hạ tầng giao thông, nguồn nước… bảo đảm cho công tác PCCC và cứu
nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như xăng dầu, gas, hóa
chất, sản xuất, chế biến gỗ, bao bì, thu mua phế liệu… nằm xen kẽ trong các khu
dân cư không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC, không phù hợp quy hoạch để
có giải pháp tăng cường quản lý về PCCC, có kế hoạch di dời ra khỏi khu dân
cư tập trung trước năm 2020.
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ
lớn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các hành vi vi phạm, các sơ hở
về bảo đảm an toàn PCCC; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan trong
công tác PCCC rừng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi
phạm pháp luật về PCCC.
5- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
của các lực lượng PCCC
Các địa phương, cơ sở phải thường xuyên chỉ đạo lực lượng dân phòng và
lực lượng PCCC cơ sở thực hiện tốt công tác cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định
số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Lực lượng chuyên trách về PCCC phải thường xuyên tổ chức tập huấn,
diễn tập, thực tập xử lý các phương án, tình huống cháy, nổ và sự cố tai nạn có
huy động nhiều lực lượng tham gia; chuẩn bị tốt về lực lượng để sẵn sàng ứng
phó kịp thời khi có cháy, nổ và sự cố tai nạn xảy ra; hạn chế đến mức thấp nhất
thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch huy động hoặc cơ chế
phối hợp giữa các lực lượng chức năng, nhất là sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ
giữa lực lượng Công an với Quân sự và Bộ đội Biên phòng trong triển khai thực
hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

03NQTU2016_CTHĐ PCCC

5

6- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của
pháp luật tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh các trang thiết bị PCCC hoặc đầu
tư phương tiện, thiết bị, tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn.
7- Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chính quy,
chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác
PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ
thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Thuận
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; tập trung xây dựng cơ sở vật chất,
thành lập các đội Cảnh sát PCCC khu vực, trang bị phương tiện và các điều kiện
thiết yếu bảo đảm hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Cảnh sát
PCCC và cứu nạn, cứu hộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát PCCC
và cứu nạn, cứu hộ nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, quy định của pháp luật, có
phẩm chất đạo đức tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.
Quan tâm nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào hoạt
động PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin, chia
sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các cấp ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ủy ban nhân
dân tỉnh có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động này
trong phạm vi trách nhiệm của tổ chức mình.
2. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và
các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thường xuyên báo cáo
kết quả việc thực hiện Chương trình hành động này để Ban Thường vụ Tỉnh ủy
theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng + T78; (để báo cáo)
- Đảng ủy Công an Trung ương;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh

