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

Số: 5010 /UBND-NC
V/v thực hiện các kiến nghị của
Thanh tra Bộ Công an về công
tác phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất
và các KCN Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.
Để kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác phòng
cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh trong
thời gian qua; đồng thời, thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh tra - Bộ
Công an trong công tác PCCC và CNCH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Công an tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung
sau:
- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chỉ đạo và triển khai
thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với UBND các huyện, thành phố và
một số doanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng phương án chữa cháy phối hợp khi có cháy lớn xảy ra trên
địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển hệ thống cơ
sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030” phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.
- Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng, củng cố, nâng cao
hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ
năm 2017 - 2020; dự án quy hoạch bổ sung bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy
tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/9/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội
trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện PCCC cho
lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
2. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo khắc phục các trường hợp
đường dây dẫn điện và cáp viễn thông không bảo đảm chiều cao so với quy

định (chiều cao tối thiểu 4,25m), nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện
chữa cháy, CNCH lưu thông khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
- UBND huyện Bình Sơn: Chỉ đạo giải quyết việc người dân còn khai
thác và tranh chấp tại Đồi Cây Sấu (giáp ranh khu vực bể chứa dầu thô) - Nhà
máy Lọc dầu Dung Quất.
3. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi: Đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyền truyền các kiến thức pháp luật, kỹ năng về
PCCC và CNCH đến cơ quan, tổ chức, Nhân dân.
4. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp
Quảng Ngãi: Chủ trì phối hợp với các đơn vị đề xuất thành lập Đội PCCC
chuyên ngành tại các Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tịnh Phong, Khu Kinh tế
Dung Quất và trang bị phương tiện PCCC theo đúng quy định của pháp luật
về PCCC.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc;
báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và
CNCH - Công an tỉnh, số 518 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi) để theo
dõi, chỉ đạo; giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của
các cơ quan, đơn vị, tập hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công
an theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục X05 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: Xây dựng, Tài Chính;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB;
- Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, NC.huy220
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