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DANG CQNG SAN VIT NAM 

Ha N5i, ngày 18 tháng 5 nám 2021 

KET LUitN 
CUA BAN B! THU 

v tip tuic thirc hin Chi th s 47-CT/TW 
cüa Ban BI thw v tang curô'ng sir lãnh dio cüa Bang 

d6i vói cong tác phông cháy, chfra cháy 

Tai phiên hgp ngày 04/5/2021, sau khi nghe Dáng uS' Cong an Trung 
p p , - , 

uang bao cao ket qua 5 nam thirc hiçn Chi th so 47-CTITW, ngay 25/5/2015 

cüa Ban BI thu "v tang cir?mg sr lãnh dao  cüa Dàng di v&i cong tác phOng 

cháy, chUa cháy" (Chi thj 47) và S' kin cüa the co quan, Ban BI thu kt luân: 

Sau 5 nãm thirc hin Chi thj 47, cong tác phàng cháy, chUa cháy vâ cmni 

nan, cüu hi dã dat duqc nhiu kt qua quan trçng. Nh,n thirc va trách nhjêm 

cUa cp uS', t chrc dãng, chInh quyn, Mt trn T quiC và doàn th the cp 

trong cong tác phông cháy, chüa cháy và ciiru nan,  ciru h ducie nâng len. 
Cong tác tuyên truyên, ph biên, giáo diic kin thrc, pháp lut; thirc chip 

hành cüa nhân dan trong phong cháy, chfta cháy và cirn nan, ciru ho chuyn 
bin tIch circ. ChInh sách, pháp 1ut, hiu 1c, hiu qua quãn iS' nhà ntthc v 
phàng cháy, chüa cháy và cüu nan,  thu h duqe tang clLr&ng. Luc hxcing trirc 

tip lam nhim vii phông cháy, cha cháy và thu nn, cCru h duçic nâng cao 
han v trmnh d, näng lc, hoàn thành tt nhim vi ducK giao. Nhiu vu cháy, 
n& sr c& tai nan  thrqc xir iS' kjp thii, kim ch& giãm thiu thit hai v ngtrâi, 

tài san cUa Nhà nuOc Va nhân dan, gop phn bão dam an ninh quc gia, trt 
tir, an toàn xã hi, phic vi dc 1yc cho phát trin kinh t - xã hi. 

Tuy nhiên, vic thirc hin Chi thl 47 a mt s nai hiu qua thAp, chua 
dat yêu cu d ra. TInh hInh cháy, n  sir c& tai nan  van din bin phic tap, 
có chiu huâng gia tang, nht là tai  khu dan Cu, khu cOng nghip, chy dan 
sinh... H thMg van bàn quy phm pháp 1ut, quy chu.n, tiêu chun v 
phông cháy, chüa cháy và ci'ru nan,  cru h chua d.y dU. Mt s noi, d.p u5', 
chInh quyên, nguai dan, doanh nghip chixa nhn thirc dy dñ, có tu tuo'ng 
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xem nhç, chü quan, chap hành không nghiem pháp 1ut ye phông cháy, cha 

cháy vâ ciru nan,  cfru h. Cong tác quán 1' nhà nuóc Co lác, có nai bj buông 

lông; cong tác thanh tra, kiêm tra, xi 1 trách nhim các th chfrc, cá nhân vi 

phm phãp 1ut phOng cháy, ch&a cháy chua nghiêm, chua dü sirc ran de. Lirc 

iuçYng phông cháy, chüa cháy và ciru nan,  cüu h ti ch cüa nhiu dja 

phuang, dan vj chtra dáp üng duçic yêu cu, hoat dng kern hiu qua; kt câu 

ha tng, ca s& 4t chit phiic vi chra cháy, ciru nan,  cfru h cOn nhiu bt 
cap, 

• A ' A A A 1 1 khong theo kp vo'i sir phat trien krnh te - xa hçi; nghien cuu, ung diing khoa 

h9c - cong ngh, xä hi hoá cong tác phOng cháy, chüa cháy Va ctru nan,  ct'ru 
hO cOn ch.m, hiu qua chua cao. 

Tip tic quán trit, th?c hin cO hiu qua Chi thj s 47-CT/TW, ngày 

25/5/20 15 cüa Ban BI thu khoá XI "va tang cithng si lath do cña Dâng dM 

vOi cong tác phOng cháy, chUa cháy", gOp ph.n dc hrc phic vi sir nghip 

cong nghip hoá, hin dai  hoá, phát trin kinh t - xã hOi  dt rnxâc, bâo dam 
A A ' t A A I A an toan ye ngucn, ye tai san cua Nba nuac va nhan dan; Ban Bi thu yeu cau 

các cp u, th chirc dâng, chInh quyn, Mt trn T quc và các doãn th tp 

trung thc hin mOt  s nhim vi tr9ng tam sau: 

1. Cap uS', tO chrc dáng các cap phái tp trung lành dao,  chi  dao, 
thuing xuyên kim tra, giám sat cong tác phOng cháy, chCta cháy vâ ciru nan, 

ci1ru hO a dja phuang, dan vj rnInh; xác djnh phOng cháy, chfta cháy và ciru 

nan, cüu hO là mit nhim vi quan trçng, cn thi&, không thE thiEu trong qua 
trInh phát triEn kinh tê - xa hOi.  Chü dng xây drng các phucing an phOng 

ngüa và xi'r iS' the tInh huEng nêu xãy ra cháy, n&  si! c tai nan,  bào dam 

nhanh, kjp thai, hiOu  qua theo phucrng châm 4 t.i ch& Nguäi dirng du cp 

US', chInh quyn, ca quan, t chtrc, dan vj, doanh nghip.,. phãi chju trách 

nhiOm truâc hEt v báo dam an toàn, cháy n và cru nan,  thu hO trong phm 

vi lãnh dao,  quàn  iS' cUa mInh. Dng thii, phát huy vai trO giám sat cüa Mt 

trn T quc, các doàn thE và nhân dan trong cong tác phOñg cháy, ehUa 

cháy, ciru hO,  cim  na• 

2. TiEp tic day manh,  khOng ngirng dOi mói, nâng cao cht luqng 

cong tác tuyên truyEn, phE biEn, giáo dic pháp lut yE phOng cháy, chta cháy 

và cru nan,  cthi  hO,  giüp cho can bO,  dáng viên và nhân dan nhn thrc rö 
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tm quan trçng cia phông, chng cháy n  hu qua nghiêm tr9ng cUa cháy, 

n, tr do tir giác chp hành, thirc hin nghiêm các quy djnh v phOng cháy, 

chüa cháy và ciru nan,  ciru h. Tp trung tuyên truyôn, ph bin kin thrc, k5' 

näng c bàn, ph thông và thu&ng xuyên t chirc din tip, thc hài± cho 

nhãn dan v phOng cháy, chüa cháy, cáu nan,  thoát  nan.  Tang cithng các biên 

pháp phOng ngra, kjp thii phát hin, cãnh báo nguy Ca, 1oui bO nh1tng yu th, 
diéu kin phát sinh cháy, n& nht là tai  cac h gia dmnh, ca si kinh doanh 

nhó, lé, các khu chq dan sinh. Lng ghép cong tác phông-cháy, chUa cháy, 

cüu nan,  ciru h vOi phong trào toàn dan bào v an ninh To quôc a cci sa. 

3. Tip tijc hoàn thin chInh sách, pháp lut v phông cháy, chtta cháy, 

cüu nan, cu h. Rà soát, ban hãnh h thng çác quy chun, tiêu chun k' 

thu.t v phOng cháy, chtta cháy phii hqp vOi stir phát trin kinh t - xa hi. 

Day manh  cãi each hành chinh, nâng cao hiu qua cong tác quân 19 nhà nuóc, 

cOng tác thanh tra, kim tra v phOng cháy, chüa cháy, nhAt là vic tir kim 

tra cüa các dja phixang, dcm vj, t chi'rc; khc phiic d(rt dim các vi phtm, 

thiêu sot dôi vai cong trInh chtra bão dam an toàn phOng cháy, chüa cháy. 

Tp trung diu tra, cong b rng rài nguyen nhân các vi cháy, n; xü 19 

nghiêm các to chüc, cá nhân vi pham quy dnh phông cháy, chfra cháy. 

4. Hoàn thành quy hoach h t.ng phOng cháy, chtta cháy giai don 

2021 - 2030, tam nhIn dn nãm 2050, dng b vâi quy hoach cüa cac ngành, 

lTnh virc, dja phi.rang. Tp trung khc ph'c, tháo g nhUng khó khän, bt cap 

v giao thông, ngun nuâc phic vi,i cong tác ehtta cháy, ciru nan,  cru h. D.y 

manh xä hi hoá cOng tác phOng cháy, chila cháy; xây dirng ch do, chmnh sách 

thu hit các ca quan, t chirc, cá nhân tham gia nghien cüu va ch'uyn giao 

cong ngh san xuât, 1p rap trang thit bi v phông cháy, chüa cháy và cfru 

nan, ciru h. Huy dIng ngun 1irc xã hi, ngun 1irc tir bào him cháy, n d 

du tu, xáy dirng Va phát trin dng b kt c.0 ha thng, k9 thut, phuo'ng tin, 

thit bj, hoá cht phc vi cOng the phOng cháy, chUa cháy, ciru nan,  cüu h. 

5. T.p trung xây dijng, kin toàn 1irc luçing Cành sat phOng. cháy, 
chfta cháy và ciru nan,  cru h each mang, chinh quy, tinh nhu tin len hin 

dai, tinh thông v pháp 1ut, nghip v%1, k5 thut, ehin thuat chia cháy, cru 
nan, ciu h. B tn phü hqp lirc krqng phông cháy, cha cháy a các dja bàn 
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trçng dim, m& rng mng 1rni, bào dam barn dja bàn, barn ca sr, vó'i tinh 

thn vi nithc quên thâ.n vi dan phc vii. Kiin toàn, cüng c rnô hInh 1çrc 

lucmg ban chuyên trách phèng cháy, chüa cháy tai co  sô, có ch d, chmnh 

sách phi hçp d phát huy vai trO cüa 1irc hrcmg nay trong phông cháy, chtra 

cháy tai ch& 

6. Thrc hin biu qua hcip tác quc t, tang cuông trao di thông tin, 

chia sé kinh nghirn, k thut, cong ngh rnâi trong p1ông cháy, chtta cháy 

và ciru nn, c'Cru h vxi các rnróc. Nghiên ci'ru, '(mg dirig khoa lice - cong 

ngh phic vii san xut, 1.p rap trang thit bj, phucing tin phông cháy, chira 

cháy và cru nn, cru h & trong nuâc. Tri&n khai '(mg ding h tMng quán 1 

cci s& dtr 1iu v phàng cháy, chra cháy Va truyn tin báo trrc tuyn sir 

ph'ic v cong tác quãn 1, thông tin, chi .huy, diu hành chcta cháy, ciru n?n, 

cCru h tir Trung uong dn co' s&. 

Các tinh u, thành uS', ban can sir dãng, dáng doàn, dang uS' trrc thuic 

Trung rnmg t chirc ph bin, quán trit, xây dmng chucrng trInh, k ho?ch 

thirc hin CM thj 47 va Kt .1un nay; djnh k5' t6 chi.'rc kirn tra, theo döi, 

hir&ng dn th%rc hin. 

Dàng uS' Cong an Trung rnmg chü trI, phi hcp vâi các co quan có lien 

quan chju trách nhim huâng din, theo döi, kim tra, don dc và djnh k5' báo 

cáo Ban BI thu kt qua thc hin Chi thj 47 và Kt 1un nay. 

T/M BAN B! THU 
(Dã k) 

Vô Van Thtrô'ng 
BANG UY KIlO! C(1 QUAN 
vA DOANH NGI-I4P TIN!! SAO LUC 

* 

Sé 17-SL/DTJK Thanh Hóa, ngày 03 tháng 6 nám 2021 
Sao Juc: Kêt 1un so 02-KL/TW, ngày 18-5-202 1 cüa Ban Bi thir v tiêp tiic thijc 

hin Chi thi so 47-CTITW cüa Ban BI thir ye tang cirô'ng sr lãnh do cüa Bang dôi vói 
cong tác phông cháy, chfra cháy. 
Nainhãn: 
- Cáo dâng üy, chi b ca s&, 
- Các die UVBCH;UVUBKT dáng üy Khôi, 
- Can b các ban, doàn the cUa DUK, 
-LtruVP. 
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