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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, chữa cháy 

 

Kính gửi: Công an tỉnh Trà Vinh. 

Thực hiện Công văn số 2147/CAT-CSPCCC ngày 16/12/2021 của Công an 
tỉnh Trà Vinh 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2017/NĐ-CP); 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Phần I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Trà Cú là huyện vùng sâu, cách trung tâm tỉnh Trà Vinh 34 km về hướng 
Tây Nam, phía Bắc giáp huyện Tiểu Cần, phía Nam giáp huyện Duyên Hải, phía 

Đông giáp huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành, phía Tây giáp sông Hậu, tỉnh 
Sóc Trăng. Tổng diện tích tự nhiên 48.951,69 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 

84,51% (31.215,7 ha). Toàn huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 02 thị 
trấn (địa bàn thành thị) và 15 xã (địa bàn nông thôn).  

Dân số toàn huyện có 43.908 hộ, 181.807 nhân khẩu (số liệu thống kê tính 
đến ngày 30/4/2020). Các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện chủ yếu là dân tộc 

Kinh, Khmer và Hoa. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm 62% dân số toàn huyện. 
Người dân Trà Cú có truyền thống đoàn kết, yêu nước, các dân tộc sống xen kẻ 

với nhau và gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo, mang đậm nét của người dân đồng 
bằng Sông Cửu Long. Phần lớn người dân Trà Cú sống bằng nghề nông nghiệp, 
dịch vụ, một bộ phận người dân làm nghề tiểu thủ công, nghề đan đát, dệt chiếu 

truyền thống… 

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trong 

thời gian qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện đảm bảo được giữ 
vững và ổn định. Tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra như: 

Đánh bạc, trộm cấp vặt, gây mất trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thanh 
thiếu niên tụ tập đêm khuya, sử dụng trái phép chất ma túy ... Tuy nhiên không 

làm ảnh hưởng nhiều  đến công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH) khi có sự cố tai nạn 
xảy ra. 

Phần II 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. Khai quát đặc điểm, tình hình địa phương liên quan đến công tác 
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CNCH, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị Định số 83/2017/NĐ-

CP 

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội  và của đơn vị, địa phương trong 
05 năm qua và những yêu tố tác động tới công tác CNCH.  

- Với sự lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 05 năm qua 
Trà Cú không ngừng phát triển về mọi mặt, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế đã đạt 

được những thành tựu to lớn, gắn liền với tăng trưởng kinh tế, xã hội; nhiều cơ sở 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ,…thuộc các thành phần kinh tế hoạt động có hiệu 

quả, quy mô ngày càng mở rộng và phát triển. Về lĩnh vực kinh tế năm 2019, tổng 
giá trị sản xuất thực hiện đạt 10.472 tỷ đồng (tăng 15,4% so cùng kỳ), đạt 103,1% 

nghị quyết. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 3.625 tỷ đồng (tăng 143 tỷ đồng), 
đạt 101,3% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người 40,52 triệu 

đồng/người/năm (đạt 100% nghị quyết). 

- Quá trình đô thị hóa, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa và 

gia tăng các hoạt động văn hóa, xã hội, gia tăng đầu tư sản xuất, dịch vụ, việc sử 
dụng nhiều loại nhiên liệu, hàng hóa, vật tư, hóa chất, tăng mức độ sử dụng điện, 

xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng…phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời 
sống Nhân dân là điều kiện nguy cơ xảy ra cháy, nổ dẫn đến tai nạn càng phức 
tạp. Vì vậy công tác CNCH cần được quan tâm hơn để dảm bảo an toàn tài sản, 

tính mạng của mọi người. 

2. Tình hình các cơ quan, đơn vị liên quan, ... Trên địa bàn trong việc 

triển khai thực hiện công tác CNCH 

Trong thời gian qua các ban, ngành huyện và chính quyền các cấp đã triển 

khai nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với công tác 
CNCH; thường xuyên chủ động phối kết hợp với ngành y tế, điện lực và các doanh 

nghiệp ... có liên quan trên địa bàn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố tai nạn xảy ra. 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-

CP của Chính phủ 

Quán triệt các quy định của pháp luật và các văn bản của Bộ Công an có 

liên quan đến việc thực hiện công tác CNCH của lực lượng phòng cháy và chữa 
cháy (PCCC) như: Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách 

đối với Đội dân phòng. Kế hoạch số 157/KH-CAT-PC07 ngày 16/12/2019 của 
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về 

PCCC; Luật PCCC sửa đổi, bổ sung năm 2013; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật PCCC; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác 
CNCH của lực lượng PCCC; Kế hoạch số 121/KH-CAT-PV01 ngày 11/9/2019 

về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 27/6/2019 của Bộ Công an về tăng 
cường công tác CNCH của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. 

Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020  của Bộ Công an quy định về 
công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an nhân 

dân; Kế hoạch số 230/KH-CAT-PC07 ngày 23/11/2021 của Công an tỉnh về việc 
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tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với 

khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… 

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

Qua rà soát, thống kê từ tháng 08/2017 đến tháng 12/2021, trên địa bàn 

huyện Trà Cú đã xảy ra 02 vụ CNCH đuối nước trên sông, làm chết 03 người. Khi 
xảy ra vụ việc gồm có 10 đồng chí Công an cấp xã, 10 đồng chí dân quân; bố trí 

04 lượt xe CNCH, 04 xuồng cao su; 02 xuồng, ghe, các trang thiết bị như bình ô 
xy, dây, chày, lưới… và cùng với sự hỗ trợ của đông đảo quần chúng nhân dân 

tham gia CNCH. 

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

sự cố, tai nạn 

- Những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang ngày càng thể hiện rõ 

nét, mực nước dâng cao, có nhiều sông nước, kênh, rạch dẫn đến người lớn và trẻ 
em đuối nước càng nhiều... 

- Quá trình đô thị hóa, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa các 
cơ sở sản xuất, các khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp ngày càng phát triển, nhu cầu 

đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, nhu cầu cơ sở hạ tầng không đáp 
ứng giao thông kịp thời, dẫn đến tình trạng nguy cơ an mất toàn giao thông đường 
bộ cũng như đường thủy càng nhiều dẫn đến xảy ra tai nạn, sự cố phức tạp. 

- Ủy ban nhân dân huyện luôn có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác  
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến cán bộ, chiến 
sỹ, hộ gia đình, người lao động. 

II. Kết quả đạt được 

1. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn đối với cấp ủy chính 

quyền các cấp về công tác CNCH 

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành 07 kế hoạch, 05 Công văn chỉ đạo các 

ngành, các cấp trên địa bàn huyện tăng cường công tác PCCC và CNCH. 

- Tổ chức truyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 và các văn bản liên quan đến công tác CNCH 
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân để nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác 

CNCH, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội tại địa phương. 

2. Công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp 
trong việc thực hiện công tác CNCH 

Hàng năm chỉ đạo Công an huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sơ 
kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất ban hành văn bản chỉ 

đạo tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCCC và 
CNCH.  

3. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia 
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cứu nạn cứu hộ 

- Chỉ đạo các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối 
hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các qui định của pháp luật về CNCH 

trong nội bộ và ngoài nhân dân 502 cuộc có trên 25.969 lượt người dự, cấp phát 
hơn 420 tờ rơi tuyên truyền về PCCC và CNCH. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền 

lưu động trên các tuyến đường giao thông chính và ở khu dân cư, nhất là trong 
các đợt cao điểm mùa khô, các ngày Lễ, Tết, tháng hành động về an toàn vệ sinh 

lao động và Ngày Toàn dân PCCC “4/10”, được 15 cuộc, có khoảng 4.330 lượt 
người tham gia. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện xây dựng, 

phát 380 bản tin tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH, nguyên nhân, hậu quả 
do cháy, nổ, sự cố tai nạn gây ra, gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC 

và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, còn vận động cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự 

giác chấp hành pháp luật về CNCH. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực 
hiện và tuyên truyền, vận động gia đình, Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt công 

tác CNCH tại địa phương.  

 - Qua đó làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động 
thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC, tích cực tham gia công 

tác PCCC và CNCH. 

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.  

- Qua rà soát, thống kê từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 12 năm 2021  

Công an huyện Trà Cú phối hợp phòng PC07 tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác 
PCCC và CNCH được 550 cuộc, phát hiện và nhắc nhở 47 trường hợp vi phạm như 

không xây dựng hồ sơ PCCC, không trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, không 
lắp đặt hệ thống thu lôi, chống sét cho nhà và công trình. 

- Ngày 23/4/2020 Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy định phân cấp công 
tác PCCC và CNCH trong lực lượng Công an tỉnh kèm theo Quyết định số 

1008/QĐ-CAT-PV01. Trong số 264 cơ sở, cấp tỉnh quản lý 158 cơ sở (phụ lục I: 
64 cơ sở, phụ lục II: 94 cơ sở); cấp huyện quản lý 106 cơ sở (phụ lục I: 54 cơ sở, 
phụ lục II: 52 cơ sở). Công an huyện Trà Cú tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác 

PCCC và CNCH được 150 cơ sở, lập 150 biên bản, kiểm tra an toàn PCCC. Qua đó 
hướng dẫn, nhắc nhỡ cơ sở khắc phục và cho thời gian thực hiện.  

5. Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ 

Từ năm 2017 đến năm 2021 phối hợp xây dựng Kế hoạch với Phòng PC07 

và các đơn vị có liên quan tổ chức thực tập phương án CNCH 28 lượt tại các cơ 
sở thuộc diện bắt buộc phải tập phương án PCCC và CNCH theo qui định trên địa 

bàn huyện Trà Cú.  

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

Tổ chức 02 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân 
phòng có 294 lượt tham dự. Công tác mở lớp đào tạo bồi dưỡng CNCH trên địa 
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bàn Trà Cú chưa thực hiện trong 05 năm qua.  

7. Công tác xây dựng, kiện toàn lực lượng CNCH của đội PCCC cơ sở, 
chuyên ngành, dân phòng  

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối 

với Đội dân phòng. Các xã, thị trấn đã thành lập 17 đội, gồm có 337 thành viên, 
trong đó 17 đội trưởng, 31 đội phó và 289 thành viên. Bên cạnh đó, chỉ đạo xây 

dựng và củng cố 332 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở với 1.362 thành viên. 

- Trong những năm qua, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, Dân phòng 

và mô hình Câu lạc bộ “Ba quản, ba phòng” đã phát huy tốt trong công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm bốn tại chỗ “lực lượng tại 

chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ”. 

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  

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp Công an tỉnh 

tổ chức triển khai thực hiện Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Đội Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên diện tích 4.900 m2 từ nguồn kinh 
phí của cấp trên đầu tư xây dựng. 

- Công ty cấp thoát nước Trà Vinh triển khai xây dựng hệ thống cấp nước 
trên địa bàn huyện gồm 06 trụ nước phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước, với kinh 

phí 90 triệu đồng. 

- Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch 

kết hợp các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn dự trù kinh phí đầu 
tư trang bị phương tiện, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy 4/10. 

- Hiện nay đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an huyện Trà Cú, được trang 

bị 02 xe chữa cháy, 03 máy bơm chữa cháy và các loại trang thiết bị, dụng cụ phục 
vụ công tác chữa cháy và CNCH khi có sự cố tai nạn xảy ra. 

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp đi làm công 
tác CNCH chưa có. 

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

Động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiên cứu, tìm ra những cách làm 
hay, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ 

chuyên môn, đảm bảo phục vụ công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu. 

10. Công tác đối ngoại đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động CNCH 

Tham mưu, đề xuất với các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá 
nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mua sắm phương tiện về PCCC 

và CNCH. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng các giải pháp 
kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi có cháy, nổ xảy ra.  

III. Đánh giá, nhận xét chung 
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1. Ưu điểm 

- Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác CNCH được triển khai rộng 
rãi đến mọi người dân với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Một số cơ quan, 
ban, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác phòng cháy và 

CNCH, đầu tư kinh phí để triển khai thực hiện. 

- Trong thời gian qua, các đơn vị, địa phương làm tốt vai trò tham mưu cấp 

ủy, chính quyền, lãnh đạo các cấp trong việc chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH; 
tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và 

sự cố, tai nạn có thể xảy ra, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội 

tại địa phương. 

2. Những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong 

công tác CNCH 

- Hiện nay, lực lượng chuyện nghiệp thực hiện công tác CNCH thiếu và 

còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, lực lượng làm công tác CNCH tại cơ sở thường 
xuyên thay đổi nên hiệu quả công việc chưa cao do kinh nghiệm chưa có, kỹ năng 

nghiệp vụ CNCH chưa được trang bị đầy đủ, kịp thời. 
- Trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH, đặc biệt là phương tiện 

CNCH chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra hiện nay, nhất là các phương tiện chuyên 

dùng để xử lý các sự cố, tai nạn như: Tai nạn giao thông, sập đỗ nhà và công trình; 
phương tiện tìm kiếm nạn nhân dưới nước, dưới hố sâu,…chưa được trang bị phục 

vụ công tác CNCH. Hiện nay một số phương tiện CNCH đã xuống cấp, thường 
xuyên hư hỏng, không có kinh phí để sửa chữa, thay mới gây mất an toàn cho lực 

lượng PCCC và CNCH.  
- Lực lượng làm nhiệm vụ CNCH còn kiêm nhiệm nhiều việc, nên khi thực 

hiện nhiệm vụ còn chậm. Chế độ, chính sách cho lực lượng làm công tác CNCH 
chưa phù hợp với tính chất, mức độ thực hiện nhiệm vụ hiện nay. 

3. Bài học kinh nghiệm  

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ rút ra một số bài học kinh nghiệm như 
sau: 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về công tác PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, lực lượng Công an phải làm tốt vai 

trò nòng cốt, xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, xuyên 
suốt, đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình và cá nhân phải nhận 
thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, tăng 

cường công tác tự kiểm tra, tự trang bị lực lượng, phương tiện CNCH để giải 
quyết tất cả các vấn đề liên quan nhanh chóng và phù hợp. 

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền về công tác CNCH, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Tập trung 
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xây dựng và phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH 

sâu rộng, vững chắc, hiệu quả, tăng cường huy động các nguồn lực trong xã hội 
phục vụ cho công tác PCCC và CNCH. 

- Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các ngành trong thực hiện công 

tác PCCC và CNCH; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, 
chuyên môn; công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC 

và CNCH đối với cơ sở, nhất là việc hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm 
khi có sự cố, tai nạn xảy ra. 

Phần III 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN, ĐỀ XUẤT 

KIẾN NGHỊ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC 
CNCH TRONG THỜI GIAN TỚI 

I. Dự báo tình hình, đặc điểm của địa phương có liên quan đến công 
tác cứu nạn, cứu hộ 

Trong thời gian tới, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều cơ sở sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ được đầu tư, quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng; 

nhu cầu sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu xăng, dầu, khí đốt ngày càng tăng; 
điều kiện về giao thông, nhất là vùng nông thôn còn chật hẹp, nhiều nơi xe chữa 
cháy không vào được; nhiều khu dân cư ở khu vực giồng cát không có nguồn 

nước để phục vụ cho chữa cháy; cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời 
tiết nắng nóng bất thường sẽ tìm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra. 

II. Đề xuất kiến nghị và một số giải pháp trọng tâm về công tác CNCH 
trong thời gian tới 

1. Giải pháp tổng thể 

- Chỉ đạo các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ 

quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị 
định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2018/TT-

BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công an và các văn bản quy phạm pháp luật về 
công tác CNCH; phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các quy định 

của pháp luật về công tác CNCH, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và người dân thực hiện tốt công tác CNCH. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH 

trên địa bàn huyện, nhất là Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là kế hoạch của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”. 

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
công tác PCCC và CNCH, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm 

hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC theo 
hướng công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian, thủ tục 

không cần thiết, đảm bảo tính chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đầu tư, 
sản xuất, kinh doanh của cơ quan, tổ chức và cá nhân.  
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- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về PCCC, huy động mọi nguồn lực đầu tư 

cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Triển khai đồng bộ các mặt 
công tác PCCC để từng bước làm giảm thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy 
gây ra, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của huyện.  

- Tiếp tục rà soát, củng cố kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng đáp 
ứng yêu cầu công tác, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH đảm bảo xử 

lý hiệu quả, kịp thời tình huống cháy, nổ mới phát sinh theo phương châm bốn tại 
chổ “lực lượng tại chổ, chỉ huy tại chổ, phương tiện tại chổ, vật tư và hậu cần tại 

chổ”. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng 
làm công tác CNCH thường xuyên để đảm bảo phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ 

kịp thời tại địa bàn cơ sở. 

- Công tác xây dựng, thực tập phương án CNCH của cơ sở chưa có biện 

pháp chế tài, do đó cơ sở ít quan tâm đối với việc tổ chức xây dựng, thực tập 
phương án CNCH. Đề nghị, có biện pháp chế tài để cơ sở thực hiện nghiêm theo 

quy định của pháp Luật. 

- Chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan khi tập luyện và đi thực hiện 
nhiệm vụ CNCH còn quy định chung, chưa cụ thể. Đề nghị, nên quy định cụ thể 

hơn (tại Điều 32, Nghị định số 83). 

Trên đây là 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, chữa cháy. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 

Công an tỉnh Trà Vinh (qua phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ) nắm./.  

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện 
- Các phòng, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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