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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kiến nghị của Kết luận thanh tra số 15/KL-BCA-V24
ngày 26/6/2018 của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định
của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 1426/KH-ĐKTr ngày 24/6/2019 của Đoàn Kiểm
tra - Thanh tra Bộ Công an về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số
15/KL-BCA-V24 ngày 26/6/2018 của Bộ Công an về việc chấp hành các quy
định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (viết tắt là Kết luận thanh tra
số 15), UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của
Kết luận thanh tra số 15 như sau:
1. Công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế
- Ngay sau khi Bộ Công an có Kết luận thanh tra số 15, Chủ tịch UBND
tỉnh ban hành Công văn số 4417/UBND-NC ngày 25/7/2018 chỉ đạo các sở,
ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, khắc phục những
kiến nghị và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan rút kinh
nghiệm (Công văn số 4417); đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện chưa được
thanh tra tổ chức tự kiểm tra, báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định
của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
- UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 07/12/2018 về
kết quả thực hiện các kiến nghị của Kết luận thanh tra số 15, trong đó có yêu
cầu UBND huyện Bình Sơn và UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương
báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và giải
trình rõ các nội dung có liên quan; Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày
29/10/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh; chỉ đạo các sở, ban
ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết
định số 59/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề
án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020 (Quyết định số 59).
- Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh ban hành Chương trình công tác số 02/CTrBCĐ ngày 26/02/2019 về Chương trình công tác PCCC và CNCH năm 2019;
Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-CAT-PV01(PC07),
ngày 07/01/2019 về quy định phân cấp quản lý công tác PCCC và cứu nạn,
cứu hộ (CNCH) nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC
và CNCH trên địa bàn tỉnh.
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2. Công tác chỉ đạo kiểm tra, báo cáo
Thực hiện Công văn số 4417 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành
phố và các sở, ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo khắc phục
những sơ hở thiếu sót trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Bộ Công an tại Kết
luận thanh tra số 15 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; cụ thể:
- UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết
định số 59, theo đó đã thành lập 663 đội dân phòng tại các xã, phường, thị
trấn với 8.128 đội viên (Tư Nghĩa: 12 đội; Sơn Tịnh: 15 đội; Sơn Hà: 23 đội;
Lý Sơn: 06 đội; Đức Phổ: 91 đội; Nghĩa Hành: 27 đội; Sơn Tây: 06 đội; Mộ
Đức: 69 đội; Minh Long: 10 đội; Bình Sơn: 99 đội; Trà Bồng: 25 đội; thành
phố Quảng Ngãi: 161 đội; Ba Tơ: 106 đội; Tây Trà: 13 đội). Đội trưởng, Đội
phó dân phòng được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND
ngày 30/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định về mức hỗ trợ thường
xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện
phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi”.
- Đến nay, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trang bị phương tiện
chữa cháy và CNCH cho 186 Đội Dân phòng (trong đó: huyện Lý Sơn: 06
đội; Đức Phổ: 07 đội; Nghĩa Hành: 04 đội; Mộ Đức: 02 đội; Minh Long: 02
đội; Bình Sơn: 04 đội; Tư Nghĩa: 02 đội; Ba Tơ: 02 đội; Sơn Hà: 03 đội; Trà
Bồng: 02 đội và thành phố Quảng Ngãi: 152 đội), riêng năm 2019 trang bị
trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH cho 56 Đội Dân phòng (Bình Sơn:
02; Tư Nghĩa: 02; Nghĩa Hành: 02; Mộ Đức: 01; Đức Phổ: 02; Ba Tơ: 02;
Sơn Hà: 03; Trà Bồng: 02 và TP Quảng Ngãi: 40); năm 2020, tiếp tục trang
bị phương tiện cho các Đội Dân phòng theo lộ trình đề ra theo Đề án ban
hành kèm theo Quyết định số 59 của UBND tỉnh. Nhìn chung, các Đội Dân
phòng được trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH đã kịp thời xử lý một
số vụ cháy ban đầu và phối hợp cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để
dập tắt đám cháy đạt hiệu quả.
- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC: Có 924 người được
huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH (Đức Phổ: 182; Mộ Đức: 103; Bình
Sơn: 210; Trà Bồng: 250; Tư Nghĩa: 179). Phần lớn thành viên thuộc lực
lượng dân phòng chưa được huấn luyện nghiệp vụ PCCC hoặc chưa tham gia
huấn luyện lại khi giấy chứng nhận huấn luyện hết thời hạn.
- UBND các huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn
và các ngành chức năng tăng cường công tác PCCC và CNCH, tổ chức kiểm
tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại các
cơ sở trọng điểm như: Chợ, khu vui chơi giải trí tập trung đông người, cơ sở
kinh doanh gas, xăng dầu, trụ sở UBND cấp xã. Hướng dẫn, nhắc nhở, chấn
chỉnh khắc phục 1.808 tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC, kết hợp với tuyên
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truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC ở các khu dân cư, tổ
dân phố, hộ gia đình…
- UBND các huyện, thành phố, các sở, ban ngành có liên quan trên địa
bàn tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày
toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo
PCCC để chỉ đạo thực hiện công tác PCCC trên địa bàn.
3. Công tác chỉ đạo trong thời gian đến
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện
Kết luận thanh tra số 15 và Công văn số 4417; giao Công an tỉnh - Cơ quan
thường trực Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh có trách nhiệm tham mưu, theo dõi,
hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh
để theo dõi, chỉ đạo.
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến
kiến thức về PCCC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng, củng
cố và nhân rộng mô hình cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về PCCC, đơn
vị điển hình tiên tiến về PCCC.
- Tiếp tục tăng cường củng cố, bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động
của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc
triển khai thực hiện Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát
hiện, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót; xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm.
Kính báo cáo Đoàn Thanh tra - Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra của Bộ Công an;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP,
các phòng ng/ứu, CB;
- Lưu: VT, NC.huy172
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