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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy  

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thứ 7 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh 

khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện 

các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cụ thể như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 

PCCC VÀ CNCH 

- An Giang, hiện có 02 khu công nghiệp do tỉnh quản lý (Khu công nghiệp 

Bình Hoà, Khu công nghiệp Bình Long) và 09 cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố quản lý (Cụm công nghiệp Tân Trung, Phú Hoà, Hoà 

An, Gạch ngói nung Nhơn Mỹ, Gạch ngói nung Bình Mỹ, Gạch ngói nung Bình 

Thuỷ, Gạch ngói và khu dân cư Hoà Bình Thạnh, Công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp Mỹ Quý, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Phú). Có 02 bến cảng thuỷ 

nội địa là Cảng Mỹ Thới và cảng sông Bình Long nên thuận lợi cho các tàu có tải 

trọng lớn ra vào vận chuyển hàng hoá; có 08 bến tàu, trong đó có 03 bến tàu liên tỉnh 

là Bình Khánh, Tân Châu và Châu Đốc, 05 bến nội tỉnh, 09 bến phà, 141 bến khách 

ngang sông. Ngoài ra, An Giang có khoảng 16.900 ha rừng thuộc địa bàn các huyện 

Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn và thành phố Châu Đốc. 

- Tổng số cơ sở diện quản lý nhà nước về PCCC thuộc Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : 8.499 cơ sở (trong đó, số cơ sở có nguy hiểm 

về cháy, nổ: 1.457 cơ sở; số cơ sở do cơ quan Công an quản lý : 3.555 cơ sở; số 

cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý : 4.944 cơ sở). 

- Trong những năm gần đây, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, 

cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, các loại hình cơ sở ngày càng phong 

phú, đa dạng. Quá trình đô thị hoá tiếp tục phát triển, kéo theo sự gia tăng các 

khu đô thị, công trình phức hợp, khu kinh tế sẽ là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ 

cháy, nổ xảy ra. Nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng phục vụ đời sống, sản 

xuất ngày một tăng dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ là rất cao. 

- Mặt khác, số lượng nhà ở đơn lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh 

được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy tại địa phương còn khá phổ biến, số nhà, 

công trình này được xây dựng liên kế với nhau nên khi cháy xảy ra sẽ nhanh 

chóng lan sang các nhà lân cận dẫn đến cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản. 
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II. TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy 

(nhà ở đơn lẻ, chợ mỗi loại 01 vụ); không gây thiệt hại về người, về tài sản ước tính 

thành tiền khoảng 8,38 tỷ đồng. Nguyên nhân: Do sự cố hệ thống điện 01 vụ; đang 

tiếp tục điều tra nguyên nhân 01 vụ. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ cháy xảy ra 

giảm 02 vụ (2/4 vụ, tỷ lệ giảm 50%); thiệt hại về tài sản tăng 8,38/7,61 tỷ đồng. Quá 

trình điều tra nguyên nhân cháy đều bảo đảm đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật 

quy định.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

VỀ PCCC 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện  

- Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nội trong Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 14/10/2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khoá XI về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 172/KH-UBND 

ngày 07/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Công văn số 1035/UBND-NC 

ngày 01/10/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 

19/11/2021 về việc ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang; Công 

văn số 370/UBND-NC ngày 28/4/2021 về việc tăng cường công tác PCCC và 

CNCH đối với nhà cao tầng; Công văn số 648/UBND-NC ngày 05/7/2021 về 

việc thực hiện quản lý nhà nước về PCCC đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã theo 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Công văn số 1274/UBND-NC ngày 

04/11/2011 về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở sản xuất, 

kho hàng hoá trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm 

công nghiệp và khu dân cư.  

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 17/12/2021 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; 

Công văn số 274/UBND-NC ngày 25/3/2022 về tổ chức hoạt động của lực lượng 

PCCC chuyên ngành.  
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- Chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 

221/KH-UBND ngày 28/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện đợt 

cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà 

để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; cao điểm kiểm tra chợ, trung tâm thương 

mại; Quyết định 2319/QĐ-CAT-PC07 ngày 16/6/2021 của Công an tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp một số vấn đề trong công tác PCCC và CNCH trên địa 

bàn tỉnh An Giang. Tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC rừng tại 

các địa phương có rừng; đồng thời, Uỷ ban nhân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, 

Uỷ ban nhân dân các cấp và lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật về PCCC.  

2. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC 

a) Công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH 

- Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

PCCC ngay từ cơ sở, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh mở 03 lớp 

tập huấn Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho các đối tượng là Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, có 205 người tham dự; 02 lớp tập 

huấn, kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra về PCCC và CNCH cho cán bộ phụ trách 

công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, có 205 lượt người tham dự. Tổ chức 

mở 11 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC cho 374 người tham gia; tuyên truyền 

miệng 02 buổi thu hút 127 người dự. Ngoài ra, Công an tỉnh đã kết hợp công tác 

kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng App “Báo cháy 114” và 

quan tâm tài khoản Zalo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; qua vận động đã 

thu hút 1.309 người tham gia cài đặt, sử dụng. 

- Chỉ đạo cơ quan thông tin và truyền thông, đài truyền thanh địa phương 

tăng cường đưa các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp 

PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Qua đó, đã xây dựng, đăng 

phát 09 phóng sự; 348 tin, bài tuyên truyền về PCCC đăng trên Cổng thông tin 

điện tử Công an tỉnh và Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. 

b) Kết quả xây dựng phong trào toàn dân PCCC 

Chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô 

hình PCCC trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã xây dựng thí điểm mô hình “Quần 

chúng nhân dân tham gia chữa cháy” tự trang bị lăng, vòi chữa cháy và cải tiến 

máy bơm nước phục vụ chữa cháy tại những khu vực có đường giao thông nhỏ 

hẹp tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn và phường Bình Đức, thành phố Long 

Xuyên. Tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình đã phát huy hiệu quả trong công 

tác PCCC thời gian qua như: Mô hình phong trào “Tuyên truyền, vận động các 

hộ gia đình mở cửa tạo lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ, phương tiện 

chữa cháy và CNCH; mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”, mô hình “Công an 

xã, phường, thị trấn tổ chức chữa cháy và CNCH ban đầu bằng phương tiện 
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hiện có”. Công nhận, trao giấy chứng nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2021 cho 26 đơn vị, địa phương. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC 

- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022: Không tiến hành thanh tra các 

cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. 

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 15 lượt cơ sở. 

- Chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành: 15 

lượt cơ sở; rừng 12 lượt; địa điểm diễn ra các sự kiện chính trị 17 lượt; kiểm tra 

định kỳ, lập 1.026 biên bản hướng dẫn các biện pháp an toàn và khắc phục sơ 

hở, thiếu sót về PCCC.  

Qua kiểm tra an toàn PCCC, đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm (07 tổ chức, 05 cá nhân), 

với số tiền 15,8 triệu đồng; không có trường hợp phát hiện vi phạm nhưng 

không xử lý hoặc ra quyết định nhưng không xử phạt.  

4. Kết quả thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

An Giang hiện có 1.467 cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt 

buộc. Trong đó, có 1.386 cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (chiếm tỷ lệ 

94,5%); 81 cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (chiếm tỷ lệ 5,5%). 

Nguyên nhân các cơ sở này chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phần lớn là do 

tình hình kinh tế khó khăn, cơ sở sản xuất, kinh doanh không ổn định do thời 

gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.  

5. Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC 

- Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp số 571/QCPH-SXD-CAT ngày 

13/12/2018 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC đối với dự án, 

công trình trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 2822/KHPH-CAT-SXD 

ngày 13/7/2021 giữa Công an tỉnh - Sở Xây dựng về việc phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ trong lĩnh vực PCCC và xây dựng giai đoạn 2021 - 2025.  

- Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tiếp nhận, trả lời 34 văn bản góp ý thiết kế 

cơ sở; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với 65 công trình; nghiệm thu về PCCC 

đối với 64 công trình; chấp thuận địa điểm xây dựng 25 công trình. 

- Quá trình thực hiện, công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC 

trên địa bàn tỉnh An Giang đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật. Các cơ sở thuộc danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ 

giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC khi xây dựng mới hoặc cải tạo đều 

được thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Tất cả công trình sau khi thi công đều được 

nghiệm thu về PCCC theo quy định.   
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6. Công tác quản lý các cơ sở trên địa bàn không đảm bảo yêu cầu về 

PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu lực 

Qua rà soát, thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang không có cơ sở 

không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng 

cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Tuy nhiên, để tạo điều kiện 

thuận lợi cho cơ sở thực hiện các giải pháp bổ sung, khắc phục đối với từng nội 

dung còn tồn tại, thiếu sót về PCCC trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có 

hiệu lực, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên 

địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 

năm 2001 có hiệu lực và dự kiến thông qua kỳ họp thứ 7 (giữa năm 2022) Hội 

đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

7. Công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính 

Chỉ đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 

739/QĐ-CAT-PC07 ngày 24/02/2022 về ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên môi trường điện tử (mức độ 3, mức độ 4) 

trên địa bàn tỉnh An Giang đối với 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và 

CNCH. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận, giải quyết thẩm duyệt về PCCC 65 hồ sơ; 

nghiệm thu về PCCC 64 hồ sơ; phê duyệt 68 phương án chữa cháy của cơ sở; cấp 

giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 93 hồ sơ; cấp giấy chứng 

nhận tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH 374 hồ sơ. Các hồ sơ tiếp nhận đều được 

giải quyết theo đúng trình tự, thụ tục và bảo đảm thời gian quy định.  

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Những mặt đạt được 

Nhìn chung, từ đầu năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức thực 

hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của 

Tỉnh uỷ trong công tác PCCC và CNCH; chủ động xây dựng, ban hành các văn 

bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện 

quyết liệt, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về PCCC; chỉ đạo Công an 

tỉnh hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà 

nước về PCCC và CNCH theo lĩnh vực, địa bàn được phân cấp quản lý. Qua đó, 

đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn 

tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

2. Hạn chế, khó khăn 

- Hiện nay, có một số địa phương và cơ sở chưa quan tâm đầu tư kinh phí 

trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy cho đội PCCC dân phòng, cơ sở, nên 

khi xảy ra cháy, còn bị động, chữa cháy kém hiệu quả, chưa kịp thời dập tắt đám 
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cháy ngay từ khi mới phát sinh. Lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở tuy được tập 

huấn nghiệp vụ về PCCC nhưng trình độ, năng lực còn hạn chế. 

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu, một số nơi 

chưa bố trí được bến bãi lấy nước; bên cạnh đó, hệ thống trụ nước có lắp đặt nhưng 

không sử dụng được do hư hỏng, chưa được quan tâm bảo trì thường xuyên. 

- Một số vụ cháy xảy ra tại khu vực dân cư, tuyến đường giao thông nông 

thôn không đảm bảo chiều rộng thông thuỷ 3,5m, chiều cao tối thiểu 4,5m cho 

xe chữa cháy hoạt động; hệ thống cầu, cống không đủ chiều rộng và đảm bảo tải 

trọng cho xe chữa cháy lưu thông; vẫn còn tình trạng lối vào khu dân cư có cổng 

vào bị đóng cọc, rào chắn, nằm trong hẻm nhỏ, sâu, xe chữa cháy không thể tiếp 

cận được đám cháy để tham gia cứu chữa. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn 

a) Nguyên nhân chủ quan 

- Một bộ phận người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở và chủ hộ gia đình 

chưa nhận thức hết vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC, còn 

chủ quan, thiếu quan tâm chỉ đạo, đầu tư, quản lý và tổ chức thực hiện các quy 

định của pháp luật về PCCC tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gia đình, nên 

chưa thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC, chưa quan tâm đầu tư 

trang bị phương tiện chữa cháy cũng như tổ chức tập huấn công tác chữa cháy 

và CNCH cho lực lượng chữa cháy tại chỗ, nên khi xảy ra cháy, không đảm bảo 

dập tắt đám cháy dẫn đến nguy cơ cháy lan, cháy lớn là rất cao.  

- Một bộ phận người đứng đầu cơ sở thiếu kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

thực hiện công tác PCCC tại cơ sở mình, nên không có biện pháp chỉ đạo khắc 

phục kịp thời các thiếu sót về PCCC.  

b) Nguyên nhân khách quan 

- Do quá trình đô thị hoá nhanh, các khu đô thị, nhà cao tầng, chung cư 

được xây dựng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, hệ thống giao thông, cơ sở hạ 

tầng phát triển không đồng bộ, thiếu thống nhất, chưa đáp ứng yêu cầu công tác 

PCCC; chưa bố trí được nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải 

tạo đồng bộ hệ thống giao thông, nguồn nước, phục vụ cho công tác chữa cháy, 

nhất là tại các chung cư, khu dân cư, nên hiệu quả công tác chữa cháy chưa cao.  

- Việc sử dụng các nguyên liệu hoá thạch, năng lượng điện trong sản xuất, 

kinh doanh là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy, nổ lớn. 

- Việc chưa trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy 

định là do kinh phí còn hạn chế. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Uỷ ban nhân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC như: 
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- Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu 

cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh An Giang được đưa vào sử dụng trước ngày Luật 

Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. 

- Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức 

danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện PCCC và 

CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về 

PCCC, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh (200 bản); 

- TTTU; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 


