
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

Số:            /UBND-CA 

V/v triển khai thực hiện Quyết 
định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 

07/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Yên, ngày      tháng 10 năm 2021 

 
ơ 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 

nhà ở, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn 

La (sau đây viết tắt là Quyết định số 20); Công văn số 2086/CAT-PCCC&CNCH 

ngày 28/9/2021 của Công an tỉnh Sơn La về việc kiểm tra, thẩm định điều kiện an 

toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép xây 

dựng đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.  

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn ban hành 

văn bản thực hiện, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ , 

công chức và nhân dân trên địa bàn nắm và thực hiện nghiêm túc Quy định về an 

toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La (gửi kèm theo Quyết định số 20/2021/QĐ-

UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La). 

2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc phối hợp kiểm tra, thẩm định điều kiện an 

toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình cấp phép xây dựng đối với nhà ở hộ gia 

đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thực hiện việc kiểm tra, thẩm định 

cấp phép xây dựng theo các nội dung Công văn số 2086/CAT-PCCC&CNCH ngày 

28/9/2021 của Công an tỉnh Sơn La. Định kỳ trước ngày 13 hàng tháng báo cáo kết 

quả kiểm tra, thẩm định gửi về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, 

Công an huyện theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 2, 

Điều 52 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở được quy 

định tại Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; 

hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình 



 
 

đầu tư (người được cấp phép xây dựng) xây dựng nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn phòng cháy, 

chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tổ 

chức, cá nhân có liên quan và kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện trong phạm vi 

trách nhiệm quản lý. 

4. Giao Công an huyện Bắc Yên chủ trì phối hợp với Điện Lực Phù Yên và 

các đơn vị liên quan định kỳ, đột xuất kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định 

về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh của UBND tỉnh Sơn La. 

5. Đề nghị Điện Lực Phù Yên phối hợp với Công an huyện Bắc Yên hướng 

dẫn, kiểm tra an toàn về điện đối với các cơ sở nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Bắc Yên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Công an huyện) để chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (PC07); 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Điện lực Phù Yên; 
- Công an huyện; 
- Như trên; 
- Lưu VT, CAH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thào A Mua 
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