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

Hải Dương, ngày        tháng 10 năm 2022

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, trên toàn quốc đã xảy ra liên tiếp các vụ cháy, nổ, sự cố, tai 
nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt là các vụ việc xảy ra 
tại các cơ sở dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường (Điển hình: Vụ cháy xảy ra 
tại số nhà 231, phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ngày 
01/8/2022 làm 03 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành 
phố Hà Nội hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ; vụ cháy  cơ sở kinh doanh 
Karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương làm 32 người thiệt mạng; vụ cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại 
thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội khiến 3 mẹ 
con thiệt mạng…). Đối với địa bàn tỉnh Hải Dương, dù công tác quản lý nhà 
nước về PCCC và CNCH đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được siết 
chặt, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH của người dân ngày càng 
được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình do vẫn có những vi phạm về 
quy định đảm bảo an toàn PCCC, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke. Bên cạnh đó, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, 
vũ trường ngoài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao thì loại hình dịch vụ kinh 
doanh này còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nguy cơ phát sinh tội 
phạm về hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là hành vi liên quan đến ma túy, mại 
dâm,… gây tác hại nhiều mặt.

Trước thực trạng trên, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống 
cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, khu dân cư, hộ gia đình thực sự cần 
phải được chú trọng đảm bảo, thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát, theo dõi của 
chính quyền địa phương, các đơn vị, cơ quan chức năng trên toàn tỉnh. Thực hiện 
Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 
07/9/2022 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC 
ngày 08-9-2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự 
tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các 
Sở, Ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
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1. Công an tỉnh 
- Tiếp tục phát huy vai trò đơn vị thường trực chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08-9-2022 của Văn 
phòng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh 
karaoke; trong đó, cần huy động mọi lực lượng tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. 
Tham mưu, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của các cơ sở 
có nguy cơ cháy cao, chưa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh 
doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn, kiên quyết xử lý, xử 
phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, đề xuất ra quyết định thu hồi 
giấy phép, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về 
phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự theo quy định.

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối 
với các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến 
hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; đặc biệt là tội phạm 
về ma túy, mại dâm,… góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiện toàn, củng 
cố các lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở, 
xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình hay, cách làm tốt; kịp thời 
đề xuất chế độ chính sách phù hợp, nhằm phát huy vai trò nòng cốt và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân 
phòng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về 
PCCC và CNCH để nhân dân tự giác chấp hành; xây dựng phong trào toàn dân 
PCCC và CNCH; phát huy vai trò của người dân trong việc phải có ý thức tự 
bảo vệ cho chính mình, từ bảo vệ cho chính mình tiến tới tham gia bảo vệ cho 
cộng đồng, cho xã hội với tinh thần mình vì mọi người và mọi người vì mình.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền 
hình Hải Dương, Báo Hải Dương tiếp tục rà soát, công khai các dự án, công 
trình vi phạm quy định về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát, kiên quyết 
tố giác với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khi phát hiện các hành 
vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về đảm 
bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trong quá trình hoạt động.

2. Sở Xây dựng
- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh 

và các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm trong đầu tư xây dựng; thực hiện nghiêm túc các quy định về 
đầu tư xây dựng. Không cấp phép cho công trình, dự án tiến hành hoạt động khi 
chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Trước mắt tập trung 
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vào các cơ sở kinh doanh đặc thù, nhạy cảm, trong đó có quán karaoke, vũ 
trường, quán bar, chợ, kho; đặc biệt chú ý đến việc tự ý chuyển đổi công năng sử 
dụng (như từ nhà ở chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh dịch vụ, vừa ở vừa 
kinh doanh, sản xuất).

- Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng, lắp đặt các trụ 
nước chữa cháy gắn với hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh; ưu tiên lắp đặt 
ngay cho các khu vực đông dân cư, có nhiều cơ sở, nhiều nhà ở kết hợp sản 
xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các khu vực có hệ thống giao thông chật hẹp chưa 
được mở rộng. 

3. Sở Công thương
- Chỉ đạo các đơn vị có các giải pháp quản lý an toàn điện (sau công tơ), 

đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; 
các doanh nghiệp, cơ sở, nhà máy chế biến, sản xuất, trung tâm thương mại, siêu 
thị, các doanh nhiệp kinh doanh dầu, khí hóa lỏng,...

 - Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các chợ, trung tâm thương mại, siêu 
thị, các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tổ chức thực hiện nghiêm 
các quy định của pháp luật về PCCC; hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp 
an toàn đối với hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm trong sản xuất, tồn chứa, kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và 
trong quản lý, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; kiên quyết không cho 
phép các cơ sở hoạt động khi không đủ điều kiện an toàn PCCC và CNCH.

4. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Có kế hoạch kiểm tra, sữa chữa, nâng cấp hệ thống, mạng lưới điện tại 

khu đô thị, khu dân cư nhằm phát hiện những tồn tại, sơ hở là nguy cơ gây mất 
an toàn từ hệ thống, thiết bị điện; kịp thời thực hiện các giải pháp khắc phục 
đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ động tiến hành rà soát công tác cấp phép cho hoạt động kinh doanh 

dịch vụ karaoke; tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; siết chặt hơn việc cấp phép 
kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường; không cấp giấy phép cho cơ sở hoạt 
động khi chưa đảm bảo các điều kiện về ANTT, an toàn PCCC và CNCH.

6. Sở Tài chính 
Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, thẩm định, tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư đáp ứng yêu cầu cấp bách cho hoạt 
động PCCC và CNCH trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Hướng dẫn, kiểm 
tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo
 Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, tăng cường xây dựng 

bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về 
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PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa đối với học 
sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất 
giữa các cấp học, trình độ đào tạo trên cơ sở bám sát theo nội dung, phương 
pháp, hình thức triển khai theo quy định của pháp luật.

8. Các Sở, ban, ngành khác
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra 
các cơ sở có nguy cơ cháy cao, chưa đảm bảo ANTT, nhất là cơ sở kinh doanh 
dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar; chủ động đề xuất các chế tài, xử lý 
nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, các cơ sở để 
khi phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng, nguy cơ xảy ra cháy, nổ, gây ảnh 
hưởng đến ANTT trên địa bàn.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách 

nhiệm trong chỉ đạo các lực lượng, cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa 
phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, PCCC đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thành tra, kiểm tra 
việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ANTT, an toàn PCCC; 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt 
động của các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, đảm bảo ANTT theo quy 
định; đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội có liên quan 
đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quan bar, vũ trường. 

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chủ 
động nắm tình hình, rà soát, phát hiện, xử lý đối với hành vi cơi nới, chiếm 
dụng lối đi chung, xây dựng cột mốc, rào chắn không đúng quy định gây cản 
trở phương tiện giao thông trên các tuyến đường vào khu dân cư, làm che lấp, 
hư hỏng trụ cấp nước chữa cháy và các bến, bãi cho xe chữa chữa cháy lấy 
nước trong quá trình thực hiện công tác chữa cháy, CNCH. Đồng thời, đề xuất 
giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập trong hệ thống giao thông phục 
vụ chữa cháy tại các khu vực có hệ thống giao thông không đảm bảo cho xe 
chữa cháy di chuyển thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật 
tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ sở về đảm 
bảo an toàn PCCC và CNCH như: Thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC 
và CNCH; tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH (tập trung một số 
nội dung: Việc duy trì yêu cầu về ngăn cháy lan, lối ra thoát nạn, lối ra khẩn 
cấp, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn 
nhiệt, chất dễ cháy, nổ); thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC 
trong thi công, cải tạo, đặc biệt việc đảm bảo an toàn PCCC khi thực hiện 
“hàn, cắt,” sửa chữa các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.
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- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện chức 
năng quản lý Nhà nước về PCCC, cụ thể:

+ Chủ động tiến hành rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở được 
phân cấp quản lý, tránh bỏ sót lọt đối tượng.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây 
dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình đảm bảo “Mỗi 
người dân đều có kỹ năng phòng cháy tốt và xử lý tình huống tốt khi sự cố 
cháy nổ xảy ra, tự trang bị các bình chữa cháy tại hộ gia đình, dụng cụ thoát 
nạn, thoát hiểm”,... nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, để khi xảy ra 
cháy, nổ nhanh chóng huy động lực lượng tham gia chữa cháy, CNCH trong 
“thời điểm vàng” (trong khoảng 5 phút từ khi xảy ra cháy) nhằm hạn chế đến 
mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

+ Giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện quyết định đình chỉ, tạm 
đình chỉ hoạt động của các công trình vi phạm quy định về PCCC; kịp thời 
phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm đối với các công trình chưa thực hiện đảm bảo 
các điều kiện về PCCC, ANTT đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quản lý.

 + Phát huy vai trò, trách nhiệm, kiện toàn, trang bị phương tiện PCCC 
và CNCH cho lực lượng dân phòng; xây dựng và tổ chức thực tập phương án 
chữa cháy của khu dân cư, đảm bảo tính chủ động, đáp ứng yêu cầu kịp thời xử 
lý khi có cháy, nổ xảy ra. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội 
dung trên; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân 
dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh, CAT.

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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