UBND HUYỆN PHỦ QUÓC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:3{5 X/VP-KT

Phủ Quốc, ngày (^/1 tháng 10 năm 2020

V/v chấp hành các quy định
của pháp luật về phòng cháy,
chữa cháy

Kính gửi: Công an huyện

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc nhận
Kết luận Thanh tra số 2304/KL-CAT-TTr, ngày 12/10/2020 của Công an tỉnh
Kiên Giang việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa
cháy (có Kết luận gửi kèm theo).
Ngày 21/10/2020, Phó Chủ tịch ƯBND huyện Trần Chiến Thắng có ý
kiến chỉ đạo như sau:
- Giao Công an huyện tham mưu ƯBND huyện thực hiện.

- Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Phú
Quốc chỉ đạo thực hiện các kiến nghi của Đoàn Thanh tra về đảm bảo phòng
cháy, chữa cháy cho trụ sở ƯBND huyện và tổ chức đăng tin về kết luận thanh
tra trên công thông tin điện tử theo quy định.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện thông báo ý
kiên của Phó Chủ tịch ƯBND huyện đến các đơn vị biết, để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như nơi gửi;
- LĐVP, đ/c Gấm,
Trước, Hưng (QTLT);
- Lưu:VT, dthgam.

CHẢNH VÃN PHÒNG

Văn Mạnh Tnròng

Người ký: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
Email: phuquoc@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Thời gian ký: 21.10.2020 16:11:56 +07:00
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Mầu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 54/2017/TT-BCA
ngày 15/11/2017 của Bộ Công an

BỘ CÔNG AN

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGmAVIỆTNAM

CÔNG AN TỈNH KĨẺN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh plĩủc

Số: c^ỉ04'/KL-CAT-TTr

Kiên Giang, ngày 12 tháng 10 năm_2020

KỂT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
Thực hiện Quyết định số 1852/QĐ-CAT-TTr Iigày 21/8/2020 của Giám đôc
Công an Lỉnh về thanh tra chuyên ngành "Việc chấp hành các quy định của pháp
luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" và Kế hoạch thanh tra sô 68/KH-ĐTTr
ngày 21/8/2020 đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. Từ ngày 07/9/2020

đến ngày 21/9/2020, Đoàn thanh tra Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Trần Văn
Cung, Phó Giám đốc Công an tửih làm Trưởng đoàn, đã tiến hành thanh tra tại 04
đơn vị, cơ sở^
Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra; các thông tin, tài

liệu thu thập được và quy định hiện hành của pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh
kết luận:

I. KỂT LUẬN TỪNG NỘI DUNG THANH TRA
1. Đối vói ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc (ƯBND huyện)
1,L Việc tiếp nhận, triển khai các văn bản quy phạm pháp luậty hướng
dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác PCCC; việc ban hành các quy
định về PCCC tại địa phương theo thầm quyền
- UBND huyệíi có liếp Iiliận các văn bảíi quy phạm pháp luật, hướng dẫn,
chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác PCCC^, được thống kê và quản lý, lưu
trữ theo quy định. Theo đó, thông qua Hội nghị tổng kết về công tác PCCC hàng
năm có lồng ghép tổ chức triển khai các văn bản nêu trên đến các thành viên trong
^ UBND huyện Phú Quốc; Cơ sở Vinpearl Resort and Golf Phú Quốc thuộc Chi nhánh Kiên Giang - Công ty cổ phần
Vĩnpearl; Cơ. sở VinOasis Phú Quốc tíiuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát tìiển du lịch Phú Quốc và Cơ sở Corona Resort
and Casino tìiuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc..

^ Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số

66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công anj Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung
ưưng Đảng về "Tăng cường sự lănh dạo của Đàng đối với công tác PCCC"; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC khu dân cư; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 của

UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC đối với kh\i dân cư; icế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/03/2017 của
UBND tỉiili về phải dộng thĩ đua, khen thường đổi với phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứii
nạn cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2017; Kế hoạch sổ 177/KH-UBND ngày 21/12/2018 của ƯBND tỉnh về phát động thi
đua, khen thirờng đối với phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu lụui cứu hộ, bảo vệ rùiig năm
2019; Công vãn số 1327/SNNPTNT-KHTC ngày 24/10/2019 của Sở Nông nghiệp và phát ừiển nông thôn về tăng
cường công tác quản lý, bào vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; Công văn số 156/CV-BCĐ ngày 27/8/2019 của

ƯBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân tham gia phòng chảy và chữa cháy" năm
2019.

Ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện (BCĐ huyện), các phòng, ban, ngành, xã, thị
trấn thực hiện.
- Trong phạm vi thanh tra, UBND huyện đã ban hành 11 văn bản^, 02

Quyết định kiện toàn BCĐ huyện'^ và 01 Quyết định về ban hành Quy chế hoạt
động của BCĐ huyện^ để tổ chức thực hiện công tác này tại địa phương
1.2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC
tại địa phương; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý hành chỉnh các hành vi ví
phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền
- Cồng tác chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; tổ
chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành:
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh...

ƯBND huyện Phú Quốc đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các

quy định của pháp luật về PCCC. Đồng thời, hằng năm có tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác PCCC và CNCH và tổ chức Lễ phát động "Ngày toàn dân phòng cháy,
chữa cháy" được 06 cuộc, với 1.300 lượt người tham dự. Theo đó, ƯBND huyện

giao BCĐ huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đôn đốc,
kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo nêu trên. Trên cơ sở đó,
BCĐ huyện đã phối họp với Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang kiểm tra công tác
PCCC của 12 Ban Chỉ huy PCCC và CNCH, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú

Quốc và 11 Công ty, Doanh nghiệp thuê môi trường rừng... Bên cạnh đó, BCĐ
huyện ban hành Quyết định số 1712/QĐ-BCĐ ngày 21/3/2019 thành lập Đoàn
kiểm tra thường trực và tiến hành kiểm tra về công tác PCCC và CNCH đối với
lực lưọmg Dân phòng 07 xã, 02 thị trấn và 17 lượt cơ quan hành chính. Qua kiểm
tra, đã lập 26 biên bản kiểm tra, hướng dẫn 55 lượt và 116 kiến nghị khắc phục,
sửa chữa.

^ Năm 2017: Công văn sổ 12/CV-BCĐ ngày 19/01/2017 về việc báo cáo nhanh hằng ngày trong công tác
PCCC Rừng năm 2017; Năm 2018: Công văn số 642/BCĐ-HKL ngày 25/10/2018 về việc xây dựng phưcmg án
PCCCR năm 2019, kiện toàn Ban Chỉ huy, Tổ, ĐỘỊ PCCCR cấp xã, thị trấn và các chủ rùng, tổng hợp các công
trình, trang thiết bị, phưomg tiện... phục vụ công tác PCCCR và xây dựng báo cáo tổng kết PCCCR và bảo rừng
năm 2018; Năm 2019: Công văn số 95/UBND-HKL ngày 01/03/2019 về việc tăng cưèmg thực hiện các biện pháp
quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019; Thông báo số 114/TB-BCĐ ngày 20/3/2019 về việc

"thực hiện các biện pháp cấp bách về PCCC rừng"; Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 22/3/2019 về việc "Thực hiện
Phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phú Quốc năm 2019"; Quyết định sổ 1901/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc
phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các công ty thuê môi trường rừng, nhận khoán bảo vệ

rừng và trồng rừng thuộc dự án rừng phòng hộ huyện Phú Quốc; Kế hoạch số 24/KH-ƯBND ngày 15/4/2019 về
việc phát động thi đua, khen thường đối với phong trào toàn dân tham giạ phòng cháy chữa cháy, và cứu nạn cứu hộ,
bảo vệ rừng năm 2019; Công văn số 2448A^P-KT ngày 13/8/2019 về việc xét khen thưởng phong trào toàn dân

tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng năm 2019; Công văn sổ 2594A^P-KT ngày 29/8/2019 về việc tổ chức hoạt
động hường ứng "Ngày toàn .dân phòng cháy và chữa cháy"; Công văn số 648/UBND-KT ngày 24/10/2019 vê việc
đảm bảo công tác quản lý nhà rìước về phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 5264/QĐ-BCĐ ngày 13/11/2019 về
việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chi đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Phú Quôc.

" Quyết định số 10912/QĐ-UBND ngày 26/12/2017; Quyết định số 5263/QĐ-UBND ngày 13/11/2019.
® Quyết định sổ 5264/QĐ-BCĐ ngày 13/11/2019.

- Xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền:
UBND huvện ban hành Kế hoạch sổ 1454/VP-KT ngày 07/5/2018 về việc
kiểm tra công tác PCCC một số cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ trên địa bàn huyện.
Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Công an huyện tiến hàiili kiểm tra
1.636 lượt các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứiuộc diện quản lý về PCCC. Qua
kiểm tra, xử lý 19 trường hợp, với tổng số tiền phạt 83.800.000đ, các vi phạm chủ
yếu: Không lập phương án PCCC, không lập hồ sơ quản lý, theo dõi về PCCC;
xây dựng cầu thang thoát nạn không đủ chiều rộng hoặc không đủ số lượng theo
quy định... còn lại hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện theo quy định về PCCC.
- Việc thực hiện các quy định về PCCC trong thẩm định thiết kế, dự toán
xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình thuộc ứiẩm quyền
ƯBND huyện làm chủ đầu tư:
+ Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-ƯBND ngày 29/9/2017 của UBND
tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó giao cho
ƯBND cấp huyện và các phòng chức năng quản lý xây dựng thuộc ƯBND cấp
huyện thẩm định thiết kế công trình xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu các
công trình xây dựng chuyên ngành do ƯBND cấp huyện đầu tư.
+ Trong phạm vi thanh tra, có 91 dự án, công trình thuộc ƯBND huyện làm

chủ đầu tư, trong đố c6 02 dự á.n phải thực hiện theo quy định pháp luật về PCCC:
01 công trình đã thực hiện nghiệm thu và đưa hoạt động^; 01 công trình đang trong
quá trình xây dựng^. Qua kiểm tra, ghi nhận ƯBND huyện thực hiện tốt các quy
định pháp luật về PCCC trong thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra cồng
tác nghiệm thu đối với các dự án thuộc thẩm quyền.
1.3. Công tác hướng dãn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về
PCCC cho nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng PCCC
- UBND huyện đã ban hành 03 Kế hoạch, 02 Công văn^ để hướng dẫn,
tuyên truyền về công tác PCCC. Trong đó, chỉ đạo Công an huyện phối hợp với
Đài Tmyền thanh - Truyền hình huyện (nay là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thanh huyện), Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Công an tĩnh
tố chức tuyên truyền lưu động tổng 169 giờ; tuyên truyền miệng cho 4.392 lượt
^ Nâng cấp cải tại, sừa chữa Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, hạng mục hệ tiiống báo cháy tự động (năm 2018).
' Trường THCS Dương Đông 3, với tổng mức kinh phí đầu tư dự án 60.801.496.65 Iđ (năm 2020).

® Công văn số 378/UBND-NCPC ngày 25/9/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng an toàn
phòng.cháy, chữa cháy năm 2017"; Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 27/9/2017 về tổ chức Lễ Mít tinh, Diễu hành
cổ động "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy" năm 2017; Kế hoạch sổ 404/KH-UBND ngày 26/9/2018 về tổ
chức Lễ Mít tinh, Diễu hành cổ động, hường ứiig "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"năm 2018; Công văn số
538/VP-KT ngày 11/9/2019 về việc tổ chức các hoạt động hường ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"
năm 2019; Kế hoạch số 890/KH-BCĐ ngày 12/9/2019 về tổ chức Lễ Mít tinh, Diễu hành cồ động, hưởng ứng
"Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" năm 2019.

người; huy động 89 xe ô tô, 170 xe mô tô với 1.300 lượt người tham gia diễu hành,
mít tinh; vận động các cơ quan, ban, ngành, công ty, doanh nghiệp treo 686 băng

rôn, Ichẩu hiệu hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy". Ngoài ra, từ
năm 2017 đến 2019, đã phối hợp mở 24 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về
PCCC cho 3.271 thành viên là lực lưọiig PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng

(năm 2017, 2018 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức huấn luyện; năm
2019 do Công an huyện tổ chức).
- Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC:
+ Năm 2017, 2019, ƯBND huyện ban hành Kế hoạch phát động thi đua, khen
thưởng đối với phong ữào "Toàn dân tham gia PCCC, cứu nạn, bảo vệ rừng"^. Qua
đó, có 09/10 xã, thị trấn và 24 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký
"Đơn vị tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC". Đồng thời, đã tổ chức Hội thao
kỹ thuật chữa cháy và CNCH^^, có 61 lượt đơn vị là đại diện cho các xã, thị trấn,
cơ sở trên địa bàn huyện tham dự. Kết quả: ƯBND huyện đã trao 04 giải nhất, 04
giải nhì, 04 giải ba và 15 giải khuyến Idiích cho các đội đạt thành tích trong hội
thao. Năm 2018, ƯBND huyện tham gia Hội thao do ƯBND tỉnh tổ chức.
+ ƯBND huyện đã chỉ đạo ƯBND các xã, thị trấn đã thành lập và tiếp tục
củng cố, kiện toàn hoạt động 10 BCH xã, thị trấn; 01 BCH Vườn Quốc Gia; 51
Đội Dân phòng, 25 Đội PCCC cơ sở với 1.070 thành viên. Bên cạnh đó, ƯBND

huyện yêu cầu các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện thành lập Đội
PCCC của cơ sở để kịp thời phối hợp, huy động chữa cháy và CNCH khi có sự cố
cháy, nô xảy ra.

Qua tổng kết các mặt công tác về PCCC, ƯBND huyện được ƯBND tỉnh

tặng Bằng khen cho. 03 tập thể và 02 cá nhân; Giám, đốc Công an tỉnh tặng Gỉấy
khen cho 02 cá nhân.

1.4. Đầu tư ngân sách cho công tác PCCC; trang hịphương tiện PCCC
Từ 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra, UBND huyện đã bố trí kinh phí với
tổng số tiền 1.055.182.000đ để tổ chức các hoạt động PCCC cho Công an huyện,
Hạt kiểm lâm, Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch và kinh phí chi cho công tác

PCCC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với số tiền 233.655.200đ^\
' Kế hoạch số 124/KH-ƯBND ngày 12/4/2017; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/01/2019.

^ ° Kể hoạch sổ 442/KH-UBND ngày 16/11/2017; Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 29/10/2019.
1111 ;vã»í 2ới 7; Kinh phí hỗ trợ phòng cháy: 50.000.OOOđ; kinh phí tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và

CNCH: 60.000.000d; kinh phí bổ sung hội thao PCCC và CNCH: 30.000.000đ; kinh phí hỗ trợ PCCC rừng (đợt 1):

lOO.OOO.OOOđ; kinh phí hỗ trợ PCGC rừng (đẹrt 2): 140.000.000d; kinh phí chi cho công tác PGCC các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện: 68.328.000đ. iVổm 2018: Kinh phí tham gia chung kết Hội thaọ kỹ thuật chữa chây và cứu nạn:

lOO.OOO.OOOđ; kinh phí phòng cháy: 50.000.000đ; kinh phí cho lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát PCCC rừng
tại các lán trại tại khu vực trọng điểm nguy cơ cháy cao; 100.000.OOOđ; kinh phí ngày toàn dân PCCC: 23.299.000đ;
kinh phí chi cho công tác PCCC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 70.700.000đ. Năm 2019:¥Â\ừi phí phòng cháy:
SO.OOOiOOOđ; kinh phí hỗ trợ tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và CNCH: 104.672.016đ; kinh phí PCCC rừng:

1.5. Việc lập quy ìioạchy đề xuất cấp đất và xãy dựng doanh trại cho lực
lượng Cảnh sát PCCC

Căn cứ Công văn số 3608/VP-KTCN ngày 22/7/2016 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc chọn vị trí xây dựng dự án và Nghị quyết số 58/2016/NĐ-

HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch Đội cảnh sát
PCCC (mã đất CAN), tại địa điểm xã Gành Dầu với diện tích 02 hecta. Tuy nhiên,
năm 2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc lập Danh mục công
trình, dự án khồng thực hiện, đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2020
huyện Phú Quốc, trong đó có dự án quy hoạch nêu trên, lý do: Dự án đăng ký quá
03 năm nhưng chưa thực hiện (chưa bố trí vốn).
L6. Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động
nhiều lực lượng, phương tiện tham gia trong phạm vi quản lý
Năm 2018, 2019, Công an huyện tham mưu UBND huyện xây dựng và tổ
chức thực tập 08 phương án PCCC đối với cơ sở, doanh nghiệp thuộc diện quản lý
PCCC cần nhiều lực lượng tham gia^^. Sau khi thực hiện xong việc thực tập
phương án chữa cháy đều tổ chức họp rút kinh nghiệm.
1.7. Chỉ đạo tể chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy
- Trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ cháy, 01 nổ, làm chết 02 người, bị thương
04 người; tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 9.973.000.000 đồng", đã chỉ đạo
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân 10/16 vụ; 06/16 vụ đang điều tra, xác miiili.
- Sau khi các vụ cháy, nổ xảy ra, BCĐ huyện và các lực lượng PCCC trên
địa bàn đã tổ chức ứng cứu kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu
223.450.000đ; kinh phí bổ sung mít tinh, diễu hành, hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC": 23.761.440đ; kinh phí chi
cho công tác PCCC các xà, thị Irấn trên địa bàn huyện: 96.627.200đ. Năm 2020: Kinh phí chi phu cấp Đội trưởng,
Đội phó Dân phòng, Đội PCCC cơ sở; 501.534.000đ.

Năm 2018 có 04 phương án: Kế hoạch số 04/KH-Đ8 ngày 26/01/2018 về ứiực tập phương án chữa cháy
(PACC) và CNCH tại Khách sạn Phú Quổc 3, Phú Quốc 4; Kế hoạch 07/K.H-Đ8 ngày 28/02/2018 về thực tập
PACC và CNCH tại Khách sạn Mường Thanh Phú Quổc; Kê hoạch số 09/KH-Đ8 ngày 25/9/2018 về tìiực tập
PACC và CNCH tại Khách sạn JW MARRIOTT; Kế hoạch số 16/KH-Đ8 ngày 03/10/2018 về thực tập PACC và
CNCH tại Khu Vinpearl Safari; Kê hoạch số 17/KH-Đ8 ngày 02/11/2018 về thực tập PACC và CNCH tại Khách
sạn VinOasis; Kế hoạch số 18/KH-Đ8 ngày 03/11/2018 về thực tập PACC và CNCH tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec
Phú Quốc.
Năm 2019 có 04 phương án: Ke hoạch số 10/KH-PCCC ngày 16/7/2019 về kế hoạch tổ chức thực tập PACC
và CNCH tại Khách sạn Nam Nghi Resort; Kế hoạch số 832/KH-CAH-PCCC ngày 29/8/2019 về kế hoạch tổ chức
thực tập PACC và CNCH tại Khách sạn Dusit Moonrise Phú Quốc; Kế hoạch số 21/KH-PCCC ngày 17/9/2019 về
phối hợp thực tập PACC và CNCH tại Khách sạn Radisson Blu; Kế hoạch số 20/KH-PCCC ngày 12/7/2019 về kế
hoạch tổ chức thực tập PACC và CNCH tại Khách sạn La Veranda.
Năm 2017: cháy 08 vụ (03 vụ cháy nhà, 02 vụ cháy tàu, 01 vụ cháy kho hàng hóa, 01 vụ cháy chợ, 01 vụ

cháy xe ô tô), làm chết 01 người; thiệt hại tài sản ước tính 5,486.000.000đ.
Năm 2018; cháy 04 vụ (01 vụ cháy bè phục vụ du lịch, 01 vụ cháy nhà, 01 vụ cháy cơ sở ăn uống, 01 vụ cháy
tàu); thiệt hại tài sản ước tính 4.380.000.000đ.

Năm 2019: cháy 03 vụ (01 vục háy nhà, 01 vụ cháy ghe câu mực, 01 vụ cháy trại phơi cá cơm), nổ 01 vụ (tàu
đánh bắt - khí gas), làm chết 02 người, bị thương 03 người; thiệt hại tài sản ước tính 107.000.000đ.

quả nghiêm trọng, bảo vệ được nhiều tài sản có trị giá. Bên cạnh đó, ƯBND huyện
đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cùng với sự đóng góp của các nhà mạnh thường
quân tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ vật chất nhằm giúp người dân kịp thời ổn
định cuộc sống, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
1.8, Thống kêy báo cáo UBND cấp tình về PCCC

Hằng năm, BCĐ huyện tham mưu ƯBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác PCCC và CNCH và báo cáo theo quy định^'^, ngoài ra còn báo cáo đột
xuất công tác này theo chỉ đạo của ƯBND tỉnh^^.
1.9, Việc thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC trụ sở
UBND cấp huyện theo quy định
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xây
dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy trì
hoạt động đội PCCC cơ sở;

+ Hàng năm, ƯBND huyện đã xây dựng các Kế hoạch về phát động phong
trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH"^^; Kế hoạch về tổ chức tuyên truyền,

phổ biến kiến thức về PCCC và được thể hiện qua Biên bản ghi nhận, báo cáo kết
quả việc tuyên truyền PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở^^. Qua đó, đã tổ chức
tuyên truyền được 03 lượt, có 150 người tham dự, với tổng thời gian 180 phút;
+ Ngày 29/7/2020, Văn phòng ƯBND huyện ban hành Quyết định số
25/QĐ-VP về việc kiện toàn Đội PCCC cơ sở, gồm có 10 thành viên (01 Đội
trưởng, 09 đội viên), đồng thời phân cồng trách nhiệm cụ thể cho từng thàiili viên
theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (viết
tắt Nghị định số 79/20Ỉ4/NĐ-CP).

Báo cáo số 510/BC-BCĐ ngày 29/12/2017; Báo cáo sổ 126/BC-BCĐ ngày 18/3/2019; Báo cáo số 43/BCBCĐ ngày 05/02/2020.

Báo cáo số 500/BC-BCĐ ngày 26/12/2017 về tổng kết công tác PCCC rừng vắ bào vệ rừng năm 2017 và

phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo số 235/BC-BCĐ ngày 20/5/2019 về kêt quả thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về PCCC.

hoach sổ 01/KH-PCCC ngày 10/5/2017; Kế hoach số 01/KH-PCCC ngày 10/4/2018; Kể hoach số
Ol/KH-PCCC ngày 15/4/2019.

Kể hoạch số 05/KH-PCCC ngày 03/4/2017, Kế hoạch số 04/KH-PCCC ngày 10/4/2018, Kế hoạch số 05/ICHPCCC ngày 15/4/2019; Biên bản số 06/BB-RKN ngày 06/4/2017, Biên bẵn số 06/BB-RKN ngày 26/4/2018, Biên
bản số 06/BB-R,KN ngày 18/4/2018; Báo cáo số 07/BC-PCCC ngày 10/4/2017, Báo cáo số 07/BC-PCCC ngày
29/4/2018, Báo cáo số 07/BC-PCCC ngày 25/4/2019.

* Hạn chế, khuyết điếm:

. Chưa tổ chức cho lực lượng PCCC cơ sở tham gia huấn luyện nghiệp vụ về
PCCC theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều
16 Thông tư so 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi

tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP (viết tắt Thông tư sổ
66/2014/TT-BCA);

. Chế độ, chính sách cho cán bộ, đội viên Đội PCCC cơ sở chưa thực hiện

theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
+ Tại trụ sở ƯBND huyện đã trang bị dụng cụ chữa cháy gồm: 27 bình chữa
cháy cầm tay chất lượng đảm bảo; có niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC ở nơi dễ
thấy, dễ đọc tại các tầng.
* Hạn chế, khuyết điểm: Tại cầu thang, hàiứi lang chưa lắp đặt đèn chiếu
sáng sự cố, biển hướng dẫn thoát nạn theo quy định tại Điều 10 TCVN 3890: 2009
phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
(viết tắt TCVN 2890: 2009).
- Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp PCCC: ƯBND huyện đã
ban hành nội quy PCCC kèm theo Quyết định số 27/QĐ-VP ngày 29/7/2020 và đã
niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC tại những khu vực dễ thấy, dễ đọc cơ bản ứieo
quy định.

- Tố chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC:
+ ƯBND huyện được thiết kế, xây dựng năm 1997 trước khi Luật PCCC có
hiệu lực thi hành và cho đến nay trụ sở chưa được cải tạo nên không ứiuộc diện phải
thực hiện thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC;
+ Từ năm 2017 đến 2019, UBND huyện đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

với tổng số tiền là 94.41 l.OóOđ^^, đảm bảo theo quy định tại Điều 9 Luật PCCC, Nghị
định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày
23/02/2018;

+ Có mở hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC cơ sở cơ bản đảm bảo
theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014;
+ Việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC đối với hệ thống điện, chống sét,
thiêt bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh Iihiệt, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt cơ bản
đảm bảo ứieo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn;
+ UBND huyện đã tự tổ chức kiểm tra định kỳ về PCCC được 12 lượt, việc

kiểm tra đều được lập biên bản kiểm tra theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 66/2014/TT-BCA.

Năm 2017 là 33.718.420đ; năm 2018 là 30.346.577đ; năm 2019 là 30.346.063đ.

Ngoài ra, UBND huyện có tổ chức chấn chỉiili, khắc phục được một số tồn
tại, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an
tủứi kiến nghị.

* Hạn chế, khiỉyết điểm: Đơn vị chưa thực hiện kiến nghị về huấn luyện
nghiệp vụ PCCC cho các Đội viên Đội PCCC cơ sở theo quy định tại Điều 46 Luật

PCCC (theo kiến nghị của các năm 2017, 2018 và 2019 của Phòng Cảnh sát PCCC
và CNCH - Công an tỉnh).

- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; trang bị và duy trì hoạt động của

dụng cụ, phương tiện PCCC; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy:
+ ƯBND huyện có lập dự trù kinh phí năm 2017, 2018, 2019 để duy trì hoạt
động của lực lượng, phương tiện PCCC cơ sở theo quy định tại Điều 14, Điều 52
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị tại cơ
sở thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng và có mở sổ theo dõi.
* Hạn chế, khuyết điểm: Chưa thể hiện việc ghi chép kết quả kiểm tra, bảo
dưỡng dụng cụ, phương tiện PCCC vào sổ theo dõi theo quy định.
+ Việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy, cụ thể: Giao thông phục
vụ chữa cháy bên trong và bên ngoài trụ sở thông thoáng; trên các lối và đường
thoát nạn không có các vật dụng gây cản trở thoát nạn cho người. Các dụng cụ,

phương tiện chữa cháy tại thời điểm kiểm tra hoạt động bình thường bảo đảm phục
vụ chữa cháy khi cần thiết.
+ Phương án chữa cháy tại cơ sở được xây dựng đảm bảo các nội dung như:

Bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy, tình huống xử lý khi có cháy... Hằng
năm, có xây dựng kế hoạch tự thực tập phương án chữa cháy và tổ chức thực tập
phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định tại Điều 21 Nghị định số
79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 và Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA.
+ Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra, đơn vị chưa có sự cố về cháy, nổ.
2. Đối vói cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ cao
Tiến hành thanh tra đối với 03 cơ sở trên địa bàn huyện Phú Quốc: Cơ sở

Vinpearl Resort and Golf Phú Quốc thuộc Chi nhánh Kiên Giang - Công ty cổ phần
Vinpearl {yĩết tắt Vỉnpearỉ Resort and Gọlf}\ Cơ sở VinOasis Phú Quốc thuộc Công ty
Cổ phần đầu tư và phát ứiển du lịch Phú Quốc {vỉết tắt VinOasỉs) và Cơ sở Corona
Resort and Casino ứiuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát ữiển du lịch Phú Quốc (yỉết
tãt Corờna Rẽsórt andCasino)\

2.L Tồ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa
cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành
lập, duy trì hoạt động đội PCCC cơ sở

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC:

03/03 Cơ sở đều có xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCCC, trong đó

có lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH^^.
Theo đó, đã mở tổng cộng 87 lớp với 12.390 lượt cán bộ, nhân viên tham dự^^. Nội
dung tuyên truyền chủ yếu về: Tính năng, tác dụng và cách sử dụng các loại bình
chữa cháy; nguyên nhân cháy; xem một số vụ cháy điển hình và hướng dẫn xử

lý... Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH của các năm đều
có mở sổ theo dõi và quản lý chặt chẽ theo quy định. Ngoài ra, vào ngày 04/10
hằng năm, các Cơ sở đều tổ chức hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa

cháy", bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền về PCCC.
- Việc thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy,

bảo vệ Rừng" đều được người đứng đầu Cơ sở quan tâm, tạo mọi điều kiện thực
hiện có hiệu quả phong trào. Qua đó, năm 2019 các Cơ sở được Chủ tịch ƯBND

tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên
đề này.
- Thành lập và duy trì hoạt động Đội PCCC cơ sở:

Căn cứ vào Giấy phép kinh doanh của Cơ sở^\ 03/03 Cơ sở đều ban hành
Quyết định về việc thành lập Đội PCCC cơ sở, có tò 50 đến 147 thành viên, trong
đó bố trí 01 Đội trưởng, 02 Đội phó^^.
* Hạn chế, khuyết điểm:
. 02/03 Cơ sở, từ khi thành lập Đội PCCC cơ sở chưa phân công chức trách,

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ứieo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị
định 79/2014/NĐ-CP":

" Vùtpearl Resort and Goự: Kế hoạch ngày 01/01/2018 (không có số); Kể hoạch số 01/KH-PCCC ngày
01/01/2019; Kế hoạch số 01/KH-PCCC ngày 01/01/2020; VỉnOam: Kế hoạch số' 106/2018/KH-PCCC ngày
01/6/2018; Kế hoạch số lOl/2019/KH-PCCC ngày 01/01/2019; Ke hoạch số 0101/2020/KH-PCCC ngày
01/01/2020; Corona Resort and Casỉno: Kế hoạch so 01/KH-PCCC ngày 04/01/2019; Kể hoạch số 02/KH-PCCC
ngày 12/01/2020.

VinỊ}earl Resort and Golf: 44 lớp với 8.157 lượt người (năm 2017: 07 lớp, 823 người; năm 2018: 09 lớp,
1.611 người; năm 2019: 17 lớp, 3.802 người; năm 2020: 11 lớp, 1.921 người); VinOasis: 35 lớp với 3.933 lượt
ngưòd (năm 2018: 11 lớp, 1,283 người; năm 2019: 17 lớp, 2.332 người; năm 2020: 07 lớp, 321 người); Corona
Resort and Casinơ: 08 lớp với 300 luợt ngưòả (năm 2018: 02 lớp, 80 người; năm 2019: 03 lớp, 140 người; năm
2020: 03 iớp, 80 ngưòri).

Vmpcarl Resorị and Golf: Hoạt động năm 2015; VinOiisìs: Ho0 động thảng 6/20ỉ8; Cơrona Resort and Casỉno:
Hoạt động tháng 01/2019.

Vinpearl Resort and Goỉf: Quyết định số 72/2015/QĐ-PC-VPL-PQ ngày 29/10/2015 về việc thành lập lực
lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, với 147 thành viên, có 01 Đội trưởng; Quyết định số 01/QĐ-PCCC ngày

04/12/2018 về việc thành lập Đội PCCC và CNCH cơ sờ, gồm 60 người, có 01 Đội trưởng, 02 Đội phó; PĩnOasLs:
Quyết định số 01/QĐ-PCCC ngày 01/5/2018, có 50 thành viên trong đó có 01 Đội tnrởng và. 02 Đội phó; Corona
Resort (uul Caslno: Quyết định số 01/QĐ-PCCC ngày 15/11/2018, có 99 thành viên, trong dó có 01 Đội trưởng và 02
Đội phó.

Ỷlnptíurl Rl'ì,v>í uncỊ Goỉf; VinOush.
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. 03/03 Cơ sở, tại các bộ phận làm việc độc lập và làm việc theo ca của Cơ

sở chưa có Tổ PCCC cơ sở theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số
66/2014/TT-BCA^^

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho Đội PCCC cơ sở:
Người đứng đầu 03/03 Cơ sở đều quan tâm đến công tác huấn luyện nghiệp
vụ cho Đội PCCC, qua đó đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và
CNCH - Công an tỉnh mở 11 lớp, với 293 người tham dự và được cấp Giấy chứng
nhận^^. Tại thời điểm kiểm tra (ngày 17/9/2020), Cơ sở Corona Resort and Casino
có 24 thànli viên Đội PCCC Giấy chứng nhận đã hết hạn nhưng trước đó, ngày
20/6/2020 Cơ sở đã có đề nghị Phong Cảdi sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh to
chức 01 lóp tập huấn cho 143 người, trong đó có 24 thành viên nêu trên và 119
người huấn luyện lần đầu nhằm phục vụ kiện toàn Đội PCCC. Do tình hình bệnh
dịch Covìd-19 diễn biến phức tập, đến nay vẫn chưa tổ chức tập huấn được.
- Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, đội viên Đội PCCC cơ sở:

Các Cơ sở căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, Cơ sở
thực hiện chế độ, chính sách cho Đội trưởng, Đội phó Đội PCCC được chi trả
thêm 30% tiền lương yêu cầu chất lượng công việc; đối với thành viên Đội PCCC
khi tham gỉa huấn luyện, diễn tập được hỗ trợ phần ăn và nước uống.
- Trang bị phương tiện cho Đội PCCC cơ sở:

03/03 Cơ sở đã trang bị 20 bộ quàn áo chữa cháy, 19 mũ chữa cháy, 24 đôi
găng tay chữa cháy, 15 đôi ủng chữa cháy, 11 chăn chữa cháy, 16 mặt nạ phòng

độc, 17 áo phản quang, 04 loa, 03 búa^^.
* Hạn chế, khĩiyết điếm: Cơ sở Corona Resort and Casmo trang bị cho Đội
PCCC còn thiếu (trang phục...) so với quy mô của cơ sở theo quy định tại Điều 5
Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị
phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng
PCCC chuyên ngành.

2,2. Theo thẩm quyền ban hành nội quy và biện pháp về PCCC
03/03 Cơ sở đều ra Quyết định về bati. hành Nội quy an toàn về PCCC tại

các khu vực như: Kho vật tư, Idiục vự c bếp, kho gas, sử dụng điện^^... Qua đó, đã

Vinpearl Resort ond Goỉf: VinOasis; Corona Resort and Casino.

" Vỉnpearl Resort and Goỉf: 03 lớp, với 75 người; VinOasb: 06 lóp với 119 người; Corona Resort a/ui Casino: 01
lớp, với 99 người.

VbipearlResorí and Goỉf: 10 bộ quần áo chữa cháy, 10 mũ chữa cháy, 17 đôi găng tay chữa cháy, 05 đôi ủng
chữa cháy; 09 chări chữa cháy, 07 khẩu trang lọc độc, 17 áo phản quang; VinOasỉS và Corona Resort and Casìno (02
Cơ sở chung Clĩủ đất tư và được qiỉản lỷ chung): 10 bộ quần áo chữa cháy, 09 mũ chữa cháy, 07 đôi^ găng taỵ chữa
cháy 10 đôi ủng chữa cháy, 02 chăn chựa cháy, 09 mặt nạ phòng độc, 04 loa, 03 búa (bo tri chung tại Tang ham cua
cơ sơ Corona Resort and Casino, có thể sứ dụng trong trường hợp có sự cố cháy, nổ xảy ra).
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niêm yết 201 nội quy, 201 tiêu lệnh PCCC, 21 .biển báo cấm lửa, 20 biển cấm hút
thuốc, 1.759 sơ đồ thoát hiểm'^, tất cả được bố trí tại những khu \'ực dễ thấy, dễ
đọc ứieo quy định.

2.3. Tồ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC

- 03/03 Cơ sở thực hiện nghiêm túc Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số
79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định về thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về
PCCC đối với các công trình, dự án của cơ sở. Sau đó, 03/03 Cơ sở lập hồ sơ thiết
kế đề nghị và được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận thẩm
duyệt, nghiệm thu thiết kế về PCCC theo quy địnli^^.
- 03/03 Cơ sở đã thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tíieo
quy đinh tại Điều 9 Luật PCCC, Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và
Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018, với tổng số tiền 8.889.111.981đ^°.
- 03/03 Cơ sở có mở hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC bản đảm bảo
theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014, như: Hồ
sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; Quyết định về việc
ban hành nội quy PCCC; Quyết định về việc thành lập Đội PCCC cơ sở; phưoỉng
án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; sổ
theo dõi công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC...

Vỉnpeavỉ Resort md Gờlf: Quyết định số 02/QĐ/PCCC ngày 14/12/2018, Quyết định số 03/QĐ-PCCC ngày
04/12/2018 về kiểm ừa định kỳ an toàn PCCC; VỉnOasỉs: Quyết định số 03/QĐ/PCCC ngày 01/5/2018; Coroiia Resoii and

Casino: Quyết dnh số OÌ/QĐ/PCCC ngày 15/11/2018.

ì^ĩitpeơrl Resort and Golf: Niêm yết 50 nộl quy, 50 tiêu lệnh PCCC, 10 biển báo cấm lửa, 10 biển cấm hút
thuốc, 381 sơ đồ thoát hiểm; ỉ^inỡasis: Niêm yết 146 nội quy, 146 tiêu lệnh PCCC, 10 biển báo cấm lửa, 10 biển
cấm hút thuốc, 1,378 sơ đồ thoát hiểm; Corona Resoríand Casino: Niêm yết 05 nội quy, 05 tiêu lệnh PCCC, 01 biển
báo câm lửa.

Vìnpearl Resortand Golf: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế số 635/TD-PCCC-P6 ngày 13/02/2015 và văn bản
nghiệm thu số 5563/PCCC và CNCH-P6 ngày 24/11/2015 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đối với Khách sạn Phú
Quốc 2; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế số 109/TD-PCCC ngày 06/6/2018 và Văn bàn nghiệm thu số 114/NTPCCC ngày 12/7/2018 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đối với khu du lịch sinh thái Bãi Dài - Phú Quốc (hạng
mục cải tạo Gym Spa Phú Quốc 2, Nhà hàng Alacarte, quán cà phê KTX3, nhà để xe KTX); Văn bản tìiẩm duyệt về
PCCC số 4903/PCCC&CNCH-P6 ngày 21/10/2015 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Văn bản nghiệm thu số

68/NT-PCCC ngày 12/4/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC yà CNCH đối vói Khách sạn Phú Quốc 2 thuộc khu du lịch

sinh thái Bãi Dài - Phú Quốc (hạng mục cải tạo đường ống cấp gas Nhà hàng Res 1, Res 2); Giấy chứng nhận thẩm duyệt
ứiiết kế số 164/TD-PCCC ngày 14/8/2018 và Văn bản nghiệm thu số 145/NT-PCCC ngày 24/8/2018 và số 21/NTPCCC ngày 24/01/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đối với Khách sạn Phú Quốc 2 thuộc khu du lịch sinh thái
Bãi Dài - Phú Quốc (hạng mục cải tạo Nhà hàng Res 1, Res 2); nnOasis: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế số

195A/rD-PCCC ngày 07/9/2016, sổ 196/TD-PCCC ngày 09/9/2016, số 207A/rD-PCCC ngẳy 22/9/2016, số 233/TD-

PCCC ngày 21/10/2016, số 115/TD-PCCC ngày 02/6/2017, số 94/TD-PCCC ngày 06/5/2018 và văn bản nghiệm ữiu số
55/NT-PCCC ngày 15/3/2018, số 92/NT-PCCC ngày 25/5/2018; Corona Resort and Cíisùto: Giấy chứng nhận thẩm
duyệt thiết kế sổ 94/TD-PCCC ngày 06/5/2018 và Văn bản nghiệm thu số 92/NT-PCCC ngày 25/5/2018.
Vinpearí Resort and Golf: Tổng số tiền 5.534.343.905đ (Năm 2017 là 2.414.600.340đ, năm 2018 là
2.045.143.779đ, năm 2019 là 1.074.599.786 đồng); VìnOusỉs và Coroíia Resort (UUỈ Otsìno: Tổng số tiền

3.354.768.076đÓSỈăm 2018 là I54.203.705d, năm 2019 là 3.200.564.371đ).
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- Việc thực hiện quy định về kiểm định đốì với phương tiện, thiết bị PCCC dã
trang bị tại 03/03 Cơ sở đảm bảo theo quy định tại Điều 38 Nghị định số
79/2014/NĐ-CP^^

- 03/03 Cơ sở tìiực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC đối với hệ thống

điện, chống sét, chống tmh điện, sinh lửa, sinh nhiệt... Trong đó, hệ thống điện có lắp
đặt các thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat, các dây dẫn điện được đi trong ống kín
cách điện, tại thời điểm kiểm tra khồng phát hiện dấu hiệu chập điện, quá tải; có lắp
đặt 01 kim chống sét loại NLP 2200 level 3 hoặc Ingesco PDC E60, có bán kính bảo
vệ từ 113m đến 120m; kết quả kiểm tra điện trở nối đất năm 2018, 2019 đạt yêu
cầu; đối với Iđiu vực bếp tại các Cơ sở được che chắn bằng các vật liệu kliông cháy
và khoảng cách từ nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt đến các vật liệu dễ cháy
đảm bảo theo quy định.

- 03/03 Cơ sở có tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC ít nhất 01 tháng 01 lần đối
với toàn bộ hệ thống PCCC của Cơ sở, qua đó đã kiểm tra tổng số 33 lượt; việc kiểm
tra đều có biên bản ghi nhận và ký nhận đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định
số 79/2014/NĐ-CP, Điều 10 Thông tư số 66/2014/TT-BCA.
Ngoài ra, hằng năm, 03/03 Cơ sở đều được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an lỉnh kiểm tra an toàn PCCC, việc kiểm tra đều lập biên bản, trong đó có
nhận xét, đánh giá, kiến nghị Idiắc phục tồn tại, khuyết điểm.
* Han chế, ỉdĩuyết điếm: Cơ sở VinOasis còn một kiến nghi thực hiện chưa đầy
đủ theo qíĩy địnli về lập hồ sơ quản lý, theo dõi hỏạt động về cứu nạn, cứu hộ còn
thiếu theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an.
2,4. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; trang bị và duy trì hoạt ăộng của

dụng cựy phươỉĩg tiện PCCC; chuẩn bị các điềii kiện phục vụ chữa chảy; xây dựng, tổ
chức thực tập phivơng án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do
cháy gây ra
- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC:

Căn cứ vào Giấy phép kinh doanh của Cơ sở, hằng năm 03/03 Cơ sở đều
lập dự trù kinh phí để duy trì hoạt động của lực lượng và phương tiện PCCC đảm

bảo theo quy định tại Điều 14, Điều 52 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, với tổng số
tiền 2.475.000.000(f^. Kinh phí chủ yếu phục vụ: Công tác tuyên truyền, huấn
VinpearlResort and Gol/: Giấy chứng nhận số 4851/KĐ-PCCC-P9 ngày 01/10/2015 của Cục Cảnh sát PCCC
và CNCH; PĩnOasis: Giấy chứng nhận kiểm định số 8278/KĐ-PCCC-Pl ngày 09/11/2016 của Cảnh sát PCCC

thành phố Hồ Chí Minh, số 1200/KĐ-PCCC-P9 ngày 24/3/2017, số 22Ọ5/KĐ-PCCC-P9 ngày 10/5/2017, số
2294/KĐ-PCCC-P9 ngày 15/5/2017, số 5711/KĐ-PCCC-P9 ngày 01/9/2017, số 321/KĐ-PCCC-P9 ngày 19/4/2018
của Cục Cảnh sát PCCC và CNCN; Corona Resort (tnd Casino: Giấy chứng nhận kiểm định sô 8278/KĐ-PCCC-Pl

ngày 09/11/2016 của Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh, số 1200/K:Đ-PCCC-P9 ngày 24/3/2017, số 2205/KĐPCCC-P9 ngày 10/5/2017, sổ 2294/KĐ-PCCC-P9 ngày 15/5/2017, sổ 5711/KĐ-PCCC-P9 ngày 01/9/2017, sổ
321/KĐ-PCCC-P9 ngày 19/4/2018 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

" VinpearỊ Resort (Uid GoỊf: 1.215.000.0(X)đ (năm 2017 đến 2019, mỗi nám 405.000.000đ); Cũrona Resort:
810.00u.000d (năm 2018,2019, mỗi năm 405.(X)a000đ); Cashto: Năm 2019:450.0(X).000đ.
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luyện nghiệp vụ về PCCC; bảo dưỡng, bổ sung dụng cụ, phương tiện về PCCC;
xây dựng, thực tập phương án về PCCC...
- Việc trang bị, duy trì hoạt động của trang thiết bị, phương tiện PCCC đã
trang bị, lắp đặt:
+ 03/03 Cơ sở đã lắp đặt, ứang bị các ứiiết bị, dụng cụ PCCC, gồm:
. Hệ ứiống chữa cháy vách tường và Sprinkler. Trong đó, có 10 động cơ chuyên
dùng (động cơ điện); 03 bơm bù áp; 224 họng nước chữa cháy; 430 vòi chữa cháy

050; 430 lăng chữa cháy 050; 17 trụ tiếp nước chữa cháy; 11.999 đầu sprinkler; 01
máy bơm nổi^^.
. Hệ thống màn nước ngăn cháy Drencher tại tầng hầm và tầng 1, trong đó
có 04 động cơ chuyên dùng (động cơ điện), 01 bơm bù áp, 154 đầu Sprinkler loại
hở; hệ thống chữa cháy bằng khí N2 (Nitơ); hệ ứiống chữa cháy bằng khí
FM20Ò^^
. Hệ thống chữa cháy tự động, có 15 trung tâm báo cháy; 4.625 đầu báo
khói; 232 đầu báo nhiệt địa chỉ; 1.194 đầu báo nhiệt; 231 nút ẩn khẩn; 248 còi báo

cháy; 236 đèn báo cháy; 760 đèn chỉ dẫn thoát hiểm (EXIT); 1.004 đèn chiếu sáng
sự cố cầu thang và đèn chiếu sang sự cố hành lang, Iđiu hàng chính^^.
. 14.377 bình chữa cháy các loại, gồm: 7.828 bình loại MFZ4; 212 bình loại
MFZ8; 166 bình loại MFZ35; 5.448 bình loại MT3; 621 bình cầu chữa cháy tự
động loại bột 06kg^^.
+ Các trang thiết bị, dụng cụ PCCC được bố trí ở những nơi dễ thấy, thuận
tiện cho việc sử dụng như: khu vực hành lang, khu làm việc... Định kỳ hàng tíiáng,

tiến hành kiểm tra và hàng quý tổ chức bảo dưỡng, bảo trì các trang thiết bị PCCC;
việc kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì các phương tiện, thiết bị nêu trên đều có lập bảng
thống kê theo dõi và ký xác nhận đầy đủ.
Vinpearl Resort and Golý: 04 động cơ chuyên dùng (động cơ điện); 02 bơm bù áp; lấy nước từ bể nước trữ
lượng 2.000m'; 40 họng chữa cháy; 80 vòi chữa cháy 050; 80 lăng chữa cháy 050; 03 trụ tiếp nước chữa chảy; 390
đầu Sprinkler; 01 máy bomi nổi chữa cháy. Corom Resort: 03 động cơ chuyên dùng (động cơ điện), 01 bơm bù áp,
lấy nước từ bể nước ừữ lượng S.OOOm^ và 08 bể trên tầng các khu vực có tồng 150m^; 155 họng nước chữa cháy;
310 vòi chữa cháy 050; 310 lăng chữa cháy 050; 07 trụ tiếp nước chữa cháy; 8.656 đầu Sprinkler. Casino: 03 động cơ
chuyên dùng (động cơ điện), 01 bơm bù áp, lấy nước từ bể nước ữữ lượng S.OOOm' và 08 bể trên tầng các khu vực
có tổng 150m^; 29 họng nước chữa cháy; 40 vòi chữa cháy 050; 40 lăng chừa cháy 050; 07 tru tiếp nước chữa cháy;
2.953 đầu sprinkler.
34

Cơ sở VinOasis và Corona Resort and Casino.

Vìnpearl Resort and Goỉf: 01 trung tâm, 776 đầu báo khói, 68 đầu báo nhiệt, 64 nút ấn khẩn, 64 còi báo cháy,
64 đèn báo cháy, 239 đèn chi dẫn thoát nạn (EXIT) và 108 đèn chiểu sáng sự cố. Corona Resort: 07 ừung tâm báo
cháy; 3.113 đầu báo khói; 232 đầu báo nhiệt địa chỉ; 837 đầu báo nhiệt; 143 nút ấn khẩn; 143 còi báo cháy; 143 đèn
báo cháy; 378 đèn chĩ dẫn thoát hiểm/sự cố (EXIT); 101 đèn chiếu sáng sự cố cầu thang và 386 đèn chiếu sáng sự cố hànli
lang, khu hành chính. Casĩno: 07 trung tâm báo cháy; 736 đầu báo khói; 289 đầu báo nhiệt; 29 nút ẩn khẩn; 41 còi báo
cháy; 29 đèn báo cháy; 143 đèn chỉ dẫn thoát hiểm (EXIT); 409 đèn chiếu sáng sự cố.
36
yìnpearl Resortmd Golf: 486 bình chữa cháy các loại: 294 bình loại MFZ4; 147 bình loại MT3; 45 bình cầu
chữa cháy tự động loại bột 06 kg. Corona Resort: 13.500 bình chữa cháy các loại, gồm: 166 bình loại MFZ35; 7.534

bỉnh loại MFZ4; 5.300 bình loại MT3; 500 bình cầu chữa cháy tự động loại bột 06kg. Casìiio: 391 bình chữa cháy
các loại, gồm: 212 bình loại MFZ8; 103 bình loại MT3; 76 bình cầu chữa cháy tự động loại bột 06kg.
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- Việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy: Việc bảo đảm giao thông
nguồn nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, ngăn cháy, thoát nạn theo quy
định tại QCVN 06:2010/BXD, TCVN 2622:1995:

+ Việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy: Các Cơ sở được thanh tra
có hệ thống giao thông nội bộ với chiều rộng từ >04m, với 21 lối thoát hiểm được
bố trí phân tán độc lập đảm bảo thông thoáng, thuận tiện cho việc chữa cháy, thoát
nạn, di chuyển tài sản khi có sự cố xảy ra; có bố trí 02 bể nước với trữ lượng từ
2.000m^ đến S.OOOm^ ngoài ra Cơ sở VinOasis còn bố trí 08 bể nước trên tầng
thượng các khu vực có tổng 150m^, bên cạnh đó có các hồ nước nằm trong khuôn
viên của Cơ sở có diện tích từ 05 đến 18,5 hecta, đảm bảo triển khai chữa cháy tại
cơ sở kịp thờP^.
+ Kiểm tra xác suất các thiết bị, dụng cụ PCCC, gồm:
. Cơ sở Vinpearl Resort and Golf: Hệ thống chữa cháy vách tường của khu
Prime Bar & Grill (Nhà hàng 2) và Tầng trệt của khu Khách sạn 08 tầng; 01 máy
bơm nổi chữa cháy; hệ thống báo cháy khu vực nhà bếp của Nhà hàng 2;

. Cơ sở Corona Resort: Hệ thống báo cháy tại Hội trường c (với sức chứa
2.000 người) của Trung tâm hội nghị; hệ thống báo cháy tại Khu bếp của Khu A
(có lắp đặt các đầu báo nhiệt); hệ thống chữa cháy vách tường tại tầng Trệt (lối ra
vào tầng hầm) và tầng 8 của Khu A; hệ thống thang máy dành cho lực lượng chữa
cháy và thang bộ thoát hiểm tại Khu A;
. Cơ sở Casino: Hệ thống báo cháy tại tầng Trệt; hệ thống chữa cháy vách

tường tại tầng Trệt (lối ra, vào Azuma); lối thoát hiểm tại tầng 1.
Tại thời điểm kiểm tra các thiết bị, dụng cụ hoạt động bình thường, cơ bản
đảm bảo phục vụ khi có sự cố cháy xảy ra.

* Hạn chế, khuyết điểm: Cơ sở VinOasis chưa niêm yết quy định, chỉ dẫn đối
với thang máy chữa cháy theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
- Xây dựng, bổ sung và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực tập
phương án chữa cháy của cơ sở:

Hằng năm, 03/03 Cơ sở có xây dựTig hoặc bổ sung phương án chữa cháy và
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó các nội dung đều cơ bản đảm bảo

theo yêu cầu, như: Bố trí lực lượng; phương tiện chữa cháy; tình huống giả định và
hướng xử lý khi có cháy... Theo đó, căn cứ vào phưoTig án được phê duyệt, các Cơ
sở đều có kế hoạch và được hướng dẫn, giám sát của Phòng Cảnh sát PCCC và

CNCH - Công an tỉnh, Cơ sở có tồ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy
" Vbtpearl Resort atuỉ GoỊf: 01 bể chứa nước 2.000m'; 02 hồ nước nằm trong khuôn viên của cơ sờ với diện tích
từ 05 đến 08 hecta. Corona Resort: 10 thang bộ thoát hiểm (khu A và B, mồi khu có 05 thang bộ); 01 bê chứa nước
3 OOOm^ và 08 bể trên tầng thượng có tổng 150m^, hồ nước nằm trong khuôn viên của cơ sở với diện tích 18,5

hêcta. Cnsmo: 11 lổi thoát hiểm (tại tầng trệt); có bổ trí 01 bể chửa nước 3.000m^; có hồ nước nằm trong khuôn viên
của Cơ sở với diện tích 18,5 hecta.
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định tại Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số
66/20 14/TT-BCA''.

2.5. Tỗ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra
Trong phạm vi thanh tra, cả 03/03 Cơ sở không xảy ra sự cố về cháy.
11. NGUYÊN NHÂN NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ
TRÁCH NHIỆM
1. Nguyên nhân

- Nguyên nhân của những tồn tại, Ichuyết điểm nêu trên, một phần là do người
đứng đầu đơn vị, cơ sở chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ PCCC theo pháp luật quy
định; công tác kiểm tra an toàn PCCC của các cơ quan chức năng đối với các đơn
vị, cơ sở được thực hiện thường xuyên nhưng các kiến nghị Iđiắc phục hạn chế,
lchuyết điểm chưa được thực hiện triệt để.
- Công tác tham mưu của cấp dưới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác
PCCC chưa được toàn diện; cán bộ, công nhân viên trực tiếp thực hiện công tác
này nghiên cứu chưa sâu, nắm chưa vững các quy định về công tác này khi đi vào
thực hiện còn hạn chế, khuyết điểm.
2.Trách nhiêm

Đối với những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về
người đứng đầu Đơn vị, Cơ sở và cán bộ, nhân viên trực tiếp tham mưu tổ chức
thực hiện công tác PCCC tại Đơn vị, Cơ sở.

ĩĩĩ. KĨẾN NGHỊ
1. Đối vói các Đơn vị, Cơ sở được thanh tra
- Kiến nghị chung: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn
Thanh tra trong Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra đối với từng Đơn vị, Cơ sở và
kiến nghị trong Ket luận thanh tra; có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại,
khuyết điểm và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác PCCC trong Đơn
vị, Cơ sở thòd gian tới.

Vừipearỉ Resort and Goỉf: Phưomg án chữa cháy được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phê duyệt ngày

22/3/2016 (Đ/c Thượng tá Trần Đại Cương - Phó trưởng phòng phê duyệt) và ngày 24/3/2017 (Đ/c Thượng tá
Trương Công Đinh - Phó trưởng phòng phê duyệt), năm 2018, 2019 không chinh sửa, bổ sung phương án. Kế
hoạch thực tập phương án chữa cháy và CNCH ngày 10/10/2019, Biên bản giám sát tổ chức thực tập phương án
chữa cháy và CNCH ngày 22/12/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Corom Resort: Phương án chữa cháy

được Phòng Cảnh sát PCCC phê duyệt ngày 17/9/2018 (Đ/c Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng phòng phê

duyệt); Phương áti chữa cháy (khu vực bồn dầu) ngày 10/5/2019 (Đ/c Thượng tá Trương Công Đỉnh - Phó Trưởng
phòng phê duyệt). Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và CNCH ngày 12/10/2019; Biên bản họp rút kinh
nghiệm ngày 07/11/2018; Biên bản giám sát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH ngày 12/12/2019 của
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Casino: Phương án chữa cháy được Phòng Cảnh sát PCCC phê duyệt ngày

30/11/2018 (Đ/c Thượng tá Trương Công Đỉnh - Phó Trưởng phòng phê duyệt). Kế hoạch thực tập phưcmg án chữa
cháy và CNCH ngày 17/12/2018; Biên bản họp rút kinh nghiệm ngày 22/12/2018 của Phòng Cảnh sát PCCC và
CNCH.
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- Đối với ƯBND huyện:
+ Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung của Luật PCCC và
các văn bản có liên quan về công tác PCCC, để nâng cao vai trò lãnh đạo, ý thức
trách nhiệm về công tác PCCC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cũng như
các tàng lớp nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn.

+ Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, nhất là các
cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện những
hànli vi vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ cao:
+ Tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng để nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật về PCCC và kiến thức cơ bản về PCCC cho cán bộ, công nhân viên của
Cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và thường xuyên tổ
chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượiig PCCC cơ sở.
+ Xây dựng phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn phù hợp với hoạt động

của cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy đúng quy định. Tăng cường
công tác tự kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, phương tiện PCCC để chủ
động phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ, sửa chữa
hoặc thay mới các thiết bị, phương tiện không còn tính năng sử dụng.
+ Quản lý chặt chẽ các văn bản, tài liệu, hồ sơ có Hên quan đến công tác
PCCC để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và khai thác dữ liệu được chính
xác, kịp thời.

2. Đối vói ủy ban nhân dân tỉnh
Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện
nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tham mưu cho ƯBND tỉnh tiếp tục chỉ
đạo cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường

công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC và CNCH. Nêu cao tinh thần trách
nhiệm của Chủ tịch ƯBND các cấp, Thủ trưởng đơn vị, Ngườỉ đứng đầu cơ sở
trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho cán bộ, nhân viên và
nhân dân nắm, thực hiện nghiêm túc; duy trì công tác tự kiểm tra và kiểm tra

PCCC thuộc thẩm quyền và khắc phục các tồn tại, khuyết điểm có thể dẫn đến
cháy, nổ; tổ chức lực lượng và trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ;
xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở, đơn vị, địa phương...
theo quy định.

- Công an tỉnh (trực tiếp là Phòng Cảnh sát PCCC và. CNCH) chủ động
kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai thực hiện công tác PCCC của các câp,

ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực
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hiện các biện pháp đảm bảo PCCC theo quy định. Phối hợp cơ quan chức năng
nắm chắc tình trạng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy khi cần thiết. Chú
trọng công tác thấm duyệt, thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo hướng cải cách
hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thẩm duyệt, cấp giấy chứng nhận,
giấy phép về PCCC rứiưng đảm bảo chất lượng và đạt yêu cầu.
- Sở Tài chính khi xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, cần nghiên cứu
dự trù, bố trí ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phưoTmg tiện PCCC
nhằm đáp ứng tốt hơn nữa cho công tác PCCC và CNCH của tỉnh.

- Tiếp tục lập quy hoạch, cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lưọTig
Cảnh sát PCCC trên địa bàn huyện Phú Quốc.
3. Công khai Kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
thưc hiên Kết luân thanh tra
•

•

•

Đoàn Thanh tra tiến hành công khai Ket luận thanh tra theo quy định của
pháp luật; Giao Thanh tra Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện
những kiến nghị Ket luận thanh tra.
Đe nghị các Đơn vị, Cơ quan được thanh tra tổ chức thực hiện các kiến nghị
đã nêu trên và thực hiện việc niêm yết Kết luận thanh tra này tại trụ sở làm việc
của đơn vị, cơ sở, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục theo quy định tại

Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ. Kết quả tổ
chức thực hiện kiến nghị và niêm yết Ket luận thanh tra, báo cáo về Công an tỉnh
(qua Thanh tra Công an tỉnh, số lỉA, đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh,

thành phố Rạch Giả, tỉnh Kiên Giang) chậm nhất là ngày 30/10/2020./. Ỵiui]
Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Công an (để báo cáo);
- Chù tịch UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- 04 đơn vị, cơ sở được thanh tra (để thực hiện);

- Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh (để biết);
- Phòng cs PCCC và CNCH (để biết);
- Chánh Thanh tra CAT (để biết);

lẢM ĐỔC

I

- Lưu: VT, TTr (Đ1,Đ2), A.(l 1).

tá Đỗ Triệu Phong

