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Kính gửi:  

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

 

 Thực hiện Công văn số 2277/UBND-NC ngày 28/7/2021 của Chủ tịch 

UBND  tỉnh Sơn La về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc một số  nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Đảng, Chính phủ, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Công an tỉnh về công tác PCCC và CNCH, nhất là: 

Luật Phòng cháy, chữa cháy; 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, chữa 

cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 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; Kế hoạch số  32/KH-

UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

2. UBND các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC 

và CNCH trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và 

CNCH hiện hành. Trước mắt tập trung triển khai: (1) Việc tiếp nhận và thực hiện 

quản lý đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ do lực lượng Công an bàn giao (đối với các cơ sở trước 

đây do lực lượng Công an quản lý); (2) Tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, lập danh 

sách bổ sung các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ để đưa vào diện quản lý theo quy định. 
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3. Giao Công an huyện chủ trì theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện Công văn này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo 

cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Kỳ 
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