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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phòng cháy
chữa cháy 6 tháng đầu năm 2019 tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh
Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 1905/CAT-PV01(PC07)
ngày 20/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC
6 tháng đầu năm 2019 tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh như sau:
I. Đặc điểm cơ quan:
1. Tổng diện tích mặt bằng: 14.257m2
2. Giao thông:
Đường giao thông bên trong rộng thoáng, thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận
công trình để chữa cháy dễ dàng; bên ngoài: Phía Bắc giáp đường Hùng Vương
rộng rãi, trụ sở có 02 cổng ra, vào rộng từ 05 đến 07m ở phía trước và 01 cổng phụ
rộng 2,5m (cổng thoát hiểm).
3. Đặc điểm kiến trúc xây dựng:
a) Trụ sở cơ quan có tổng diện tích xây dựng là 1.237m2, gồm 04 dãy nhà từ
2-3 tầng; tường xây gạch; trần bê tông bậc II chịu lửa. Có hành lang rộng 2m ở
giữa hai dãy phòng làm việc của mỗi tầng, ở giữa sảnh có cầu thang rộng 4,5m từ
tầng trệt lên tầng lững, từ tầng lững lên tầng 3, hai bên có cầu thang rộng 1,5m, cụ
thể các phòng làm việc và kho lưu trữ như sau:
+ Tầng 1: Dãy nhà phía Nam có 03 phòng làm việc; phía Bắc có 08 phòng
(06 phòng làm việc và 02 phòng khách); phía Tây có 05 phòng (03 kho, 01 phòng
máy Photocopy, 01 phòng lưu trữ tài liệu); phía Đông có 01 phòng làm việc và 01
phòng lưu trữ tài liệu.
+ Tầng 2: Dãy nhà phía Nam có 03 phòng làm việc; phía Bắc có 11 phòng,
(10 phòng làm việc và 01 phòng họp); phía Đông có 05 phòng làm việc; phía Tây
có 01 phòng họp (phòng họp số 1).
+ Tầng 3: Dãy nhà phía Bắc có 11 phòng 09 phòng làm việc và 02 phòng
họp; phía Đông có 05 phòng làm việc.
b) Nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở: Hiện nay tầng 01 giao Trung tâm Công
báo Tin học quản lý, sử dụng; tầng 02 làm kho chứa tài liệu; tầng 03 làm phòng
họp và phòng truyền thống.
c) Khu nhà ở, làm việc của Tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu, Tổ xe và
Phòng trực bảo vệ cơ quan.
d) Nhà để xe ô tô con 108m2 , tường xây gạch, mái lợp tôn và nhà để xe máy
80 m2, tường để trống, mái lợp tôn.

đ) Số người thường xuyên làm việc tại trụ sở khoảng từ 100 người, ngoài ra
còn có lực lượng cánh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh có mặt 24/24: 8-10 người.
e) Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy:
- Hiện có 02 hệ thống báo cháy tự động cho 02 khu nhà cũ và khu nhà mới,
đang hoạt động bình thường.
- Hệ thống chữa cháy bằng bơm điện công suất 18,5Kw, áp lực 4 At hoạt
động ổn định.
- Trang bị các khu vực gồm: 37 bình MFZ8, 30 bình MT5, tổng cộng 67
bình, đảm bảo đúng quy định công tác chữa cháy ban đầu.
e) Bể nước chữa cháy: 02 bể có tổng dung lượng là 170m3 (120m3 + 50m3).
g) Hệ thống điện:
- Điện lưới đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức,
viên chức.
- Máy phát điện (dự phòng khi cúp điện, mất điện).
II. Tình hình thực hiện:
1. Những việc đã làm được
a) Đã tổ chức đo lại điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng đối với các tòa
nhà và công trình theo quy định Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385 - 2012 (có kết
quả đo thời hạn đến ngày 21/01/2020).
b) Đã mở hồ sơ quản lý công tác PCCC để theo dõi và quản lý theo đúng
quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
Công an.
c) Kiểm tra vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy hàng tuần, vệ sinh các
bình chữa cháy.
2. Hạn chế:
Chưa đấu nối máy bơm nước chữa cháy với máy phát điện dự phòng; chưa
trang bị mới máy bơm chữa cháy bằng nhiên liệu.
3. Nhiệm vụ thời gian đến:
- Duy trì công tác tuyên truyền, nhắc nhở, phổ biến kiến thức, pháp luật, nội
quy, quy định, quy trình về an toàn PCCC đến toàn thể cán bộ công chức và người
lao động.
- Thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra hoạt động và bảo dưỡng
các hệ thống PCCC định kỳ hàng tháng, quý đối với tất cả các phương tiện, hệ
thống PCCC.
- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cấp giấy
chứng nhận mới và tiến hành tổ chức thực hành phương án PCCC tại chỗ cho đội
viên PCCC và công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND
tỉnh thực hiện trong tháng 6/2019.
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- Duy trì công tác kiểm tra vận hành máy bơm và hệ thống phòng cháy chữa
cháy hàng tuần.
- Đấu nối máy bơm chữa cháy với máy phát điện dự phòng; trang bị mới
máy bơm nước chữa cháy bằng nhiên liệu.
III. Kiến nghị:
Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo
các cơ quan chức năng:
- Quy định cụ thể về loại tài sản, mức mua bảo hiểm cụ thể để các cơ quan,
đơn vị thực hiện.
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị mua bảo
hiểm phòng cháy chữa cháy theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006
của Chính phủ về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
- Để đảm bảo an toàn công tác phòng cháy và chữu cháy, đề nghị UBND
thành phố Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo UBND phường Nguyễn Nghiêm kiểm tra
việc một số hộ dân để các vật dụng ngăn lối thoát hiểm tại cổng phụ (phía Tây) trụ
sở UBND tỉnh.
Đề nghị Công an tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh;
- UBND TP Quảng Ngãi; UBND
Phường Nguyễn Nghiêm; Công an
Phường Nguyễn Nghiêm;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu VT, NC, QTTV,(3b).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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