
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUÓC Đôc lạp - Tự do - Hạnh phức

Số:^43 /KH-ƯBND Phú Quốc, ngàyAĨ) tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứii hộ đốỉ với

nhà hàng, cửa hàng ăn uống; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sỏ' kinh doanh
có đỉều kiện trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-CAT-PC07 ngày 27/02/2023 của Công an
tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu
hộ đôi với nhà hàng, cửa hàng ăn uông trên địa bàn tỉnh; công văn sô 259/CAT-
PC07 ngày 28/02/2023 của Công an tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường công tác
bảo đảm an toàn về PCCC tại các cơ sở tôn giáo, tín ngượng; nhằm nêu cao tinh
thần trách nhiệm của mỗi người dân, người đứng đầu cơ sở, trong việc chấp hành
các quy định của Luật PCCC, ƯBND thành phố ban hành Kế họạch xây dựng kiểm
tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà hàng, cửa hàng
ăn uống; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
thành phố Phú Quốc; tuyên truyền, cài đặt và sử dụng App "báo cháy 114", theo
dõi trang Zalo "Cục Cảnh sát PCCC và CNCH" phục vụ công tác tuyên truyền về
PCCC với nội dung cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰỤ
1. Đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và

CNCH đối với nhà hàng, cửa hàng ăn uống; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở
kinh doanh có điêu kiện trên địa bàn thành phô Phú Quôc; chân chỉnh, khăc phục
các hạn chế, thiếu sót, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường họp vi phạm
về PCCC và CNCH ứieo quy định của pháp luật.

2. Kịp thời bọ sung, cập nhật hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH đối với cơ sở;
tham mưu các biện pháp xử lý kiên quyêt đôi với cợ sở không đảm bảo an toàn vê
PCCC. Nâng cao nhận thức và ý thức của người đúng đầu cơ sợ kinh doanh trên
địa bàn thành phố Phú Quốc về pháp luật và kiến thức về PCCC, an toàn trong suốt
quá trình hoạt động không để xảy ra cháy, nổ.

3. Công tác kiểm tra đối với 100% cơ sở được phân cấp quản lý, không để sót
lọt cơ sở không được kiểm tra và phải bảo đảm khách quan, toàn diện, tuân thủ các
quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận
động những người làm việc trong cơ sở phải cài đặt, sử dụng App "báo cháy 114";
theo dõi trang Zalo "Cục Cảnh sát PCCC và CNCH".

11. HÌNH THỨC, NỘI DUNG KIẺM TRA
1. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về PCCC và CNCH

đối với các cơ sở theo phân cấp quản lý.



2. Nộỉ dung kỉểm tra
- Trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy

định tại Điều 5 Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Điều kiện an toàn
PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số
136/2020/^-CP và Điều 12 Nghị định so 83/201//NĐ-CP, trong đó tập trung
kiểm tra về: Hồ sơ quản lý, tíieo dõi hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở; duy tn
các yêu câu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC
và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan,
giải pháp thoát nạn; ừang thiêt bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC
và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan... tìieo quy định của tiểu chuẩn,
quy chuẩn kỹ ứiuật tương ứng với ứiời điểm ap dụng (TCVN 2622-1995, QCVN
06:2010/BXD,QCVN 06:2020/BXp, QCVN 06:2ố21/BXD, QCVN 06:2022/BXD
có hiệu lực thi hành và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan); quản
lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa sinh
nhiệt, hóa chất dễ cháy, nổ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; các biện pháp
phòng ngừa sự cố, tai nạn.

IIL ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIẺM TRA
1. Đối tượng kiểm tra: Nhà hàng, cửa hàng ăn uống; cơ sở tôn giáo, tín

ngưỡng và cơ sở kinh doanh có điều kiện thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III,
IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ligày 24/1*1/2020 cua Chmh
phủ.

2. Thòi gian kiểm tra: Từ nay đến ngày 25/04/2023 tổ chức kiểm ữa các cơ
sở ứieo phân cấp quản lý.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM vụ
1. Công an thành phố
- Phối hợp với ƯBND các xã, phường tuyên truyền, kiểm ừa hướng dẫn an

toàn phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở, duy tn các điêu kiện an toàn vê PCCC và
CNCH tại cơ sở, yêu cầu tổ chức, cá nhân hoạt động ữong cơ sở thực hiện các quy
định về PCCC và CNCH, quản lý chặt chẽ ừong việc sử dụng điện, nguồn lửa,
nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, dụng cụ có khả năng sinh lửạ, sinh nhiệt, sắp xếp
hàng hóa, những việc cần tíiực hiện khi có cháy, nọ xảy ra.

- Cử cán bộ quản lý công tác PCCC và CNCH phốiỈỊỢp với ƯBND các xã,
phường tiến hành kiểm tra ah toàn về PCCC các nhà hàng, cửa hàng ăn uống; cơ
sờ tôn giáo, tm ngưỡng và cơ sở kinh doanh có điều kiện thuộc diện quản lý.

2. ủy ban nhân dân các xã, phường
- Tuyên truyền, kiểm ừa hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy cho

người đứng đâu cơ sở, duy trì các điêu kiện an toàn vê PCCC và CNCH tại cơ sở,
yêu câu tổ chức, cá nhân hoạt động trong cơ sở tíiực hiện các quy định vê PCCC và
CNCH, quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng điện, nguôn Ịửa, nguôn nhiệt, chât dê
cháy, nổ, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt, sắp xếp hàng hóa, những việc
cần thực hiện khi có cháy, nổ xảy ra.



- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và
CNCH đối với nhà hàng, cửa hàng ăn uống; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở
kinh doanh có điều kiện tìieo phân cấp quản lý.

V. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
•  •

1. Căn cứ vào nội dung Ke hoạch này và chức năng, nhiệm vụ Công an thành
phố và ƯBND các xã, phưòmg tổ chức ứiực hiện:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về UBND thành
phố (qua Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an thành phố) trước ngày
17/03/2023.'

- Lập danh sách các cơ sở: Công an thành phố lập danh sách các cơ sở theo
Phụ lục III; Công an các xã, phường tham mưu ƯBND cùng cấp lập danh sách cơ
sở theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày
24/11/2020 của Chính phủ gửi về ƯBND thành phố (qua Đội Cảnh sát PCCC và
CNCH thuộc Công an thành phố Phú Quốc) trước ngày 20/03/2023 (gửi kèm tệp
file excel).

- Báo cáo tháng trước ngày 28/03/2023, báo cáo kết quả tổng kiểm tra chuyên
đề (theo phụ lục) và bảng ữiống kê danh sách cụ ửiể kết quả kiểm tra an toàn
PCCC và CNCH (theo Phụ lục kèm theo kế hoạch này) gửi về ƯBND thành phố
(qua Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an thành phố Phú Quốc) trước
ngày 27/04/2023.

2. Giao Công an thà^ phố giúp ƯBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc,
hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp tình hình, báo
cáo kêt quả triên khai thực hiện ứieo quy định./c

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Công an tỉnh (để báo cáo);
- CT và các PCT. UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Cổng Thông tin điện tìir ứiành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT.-ĩtỉ;;

iíCHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Tiến



ƯBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

'Phú Quốc, ngày tháng 3 năm 2023

DANH SÁCH
Nhà hàng, cửa hàng ăn uống thuộc diện quản lý trên địa bàn thành phố Phú Quốc

số
TT

Tên cơ sở
Tên cơ quan, tồ chức,
doanh nghiệp, hộ kinh

doanh quản lý

Tên chủ/Ngườl
đứng đầu cơ sở Địa chỉ Điện thoại

Số tầng,
chiều

cao (m)

Diện
tích,

khối tích
Cấp quản lý Ghi chú

1. Công an thành phổ (Phụ lục III)
1

2

3

2. UBND các xã, phường (Phụ lục IV)
1

2

3

Tổng cơ sở

Lmt ý: Cập nhật đầy đủ thông tín của cơ sở
LÃNH ĐẠO ĐƠN VI CÁN Bộ LẬP DANH SÁCH
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