UBND TỈNH SƠN LA
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 437 /BDT

Sơn La, ngày 14 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo kết quả rà soát,
đánh giá các nội dung không đảm
bảo yêu cầu về PCCC đối với cơ sở
quản lý thuộc diện điều chỉnh của
Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND
6 tháng đầu năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Công an tỉnh Sơn La.
Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của
HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy
chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng
cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả
thực hiện như sau:
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
- Thực Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo các phòng thuộc Ban, toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thực
hiện nghiêm túc nội quy quy chế về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại
tại cơ quan và khu vực toà nhà hành chính tỉnh.
2. Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy
- Năm 2020, Ban Dân tộc đã thành lập đội phòng cháy, chữa cháy tại Quyết
định số 01/QĐ-BDT ngày 07/01/2020 về việc kiện toàn Đội Phòng cháy chữa
cháy cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Sơn La.
- Tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin kiến thức về phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan nhằm nâng
cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy,
kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.
- Đội PCCC cơ quan hàng quý tiến hành tự kiểm tra các phương tiện, công
cụ PCCC như bình chữa cháy, thiết bị điện và một số công cụ khác phục vụ cho
việc PCCC tại đơn vị. Kiểm tra các phòng chuyên môn việc sắp xếp kho, tài liệu
và một số thiết bị có để ngăn nắp, cách xa vị trí dễ cháy như: Đèn, cầu dao điện
và các thiết bị sử dụng điện, có đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC.
- Chủ động phối hợp với Lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Ban Quản
lý Toà nhà hành chính tỉnh kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, hồ sơ văn bản
có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, đơn vị.
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3. Khó khăn, tồn tại
Đội PCCC cơ quan hoạt động theo kiêm nghiệm, chưa có nghệp vụ về công
tác PCCC nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện.
4. Đề xuất kiến nghị
Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp
vụ PCCC và CNCH cho các đội PCCC của các sở, ngành.
Trên đây là báo cáo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các nội dung không
đảm bảo yêu cầu về PCCC đối với cơ sở quản lý thuộc diện điều chỉnh của Nghị
quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của Ban Dân tộc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Ban;
- Website BDT;
- Lưu: VT, Đội PCCC (H).
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