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2. Công an tỉnh
- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với nhà cao
tầng trên địa bàn tỉnh; đánh giá đúng thực trạng điều kiện an toàn PCCC, kịp thời
phát hiện, yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót và kiên quyết tạm đình
chỉ, đình chỉ, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC theo
đúng quy định pháp luật (chú trọng kiểm tra các cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng
chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC).
- Duy trì nghiêm túc công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo về
lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy, CNCH khi có tình huống cháy,
nổ, sự cố xảy ra; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH tại
nhà cao tầng có giả định các tình huống cháy, nổ, sự cố phức tạp cần huy động
nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.
- Điều tra, giải quyết các vụ cháy và làm rõ trách nhiệm đối với các chủ đầu
tư, người đứng đầu cơ sở vi phạm quy định về PCCC có khả năng dẫn đến thiệt
hại nghiêm trọng về người, tài sản.
- Rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở là Trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
trên địa bàn tỉnh thuộc diện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, đồng thời tham mưu
UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.
3. Sở Xây dựng
Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc thực hiện quy định của pháp
luật về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với nhà cao tầng; chỉ cấp
Giấy phép xây dựng đối với chủ đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt
về PCCC; không nghiệm thu và cấp phép cho công trình được đưa vào hoạt động
khi chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu
về PCCC.
4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh
phân bổ ngân sách cho công tác PCCC và CNCH theo đúng quy định hiện hành
(trọng tâm là hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia
PCCC, trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, duy
trì hoạt động của lực lượng dân phòng đảm bảo phục vụ tốt cho công tác PCCC và
CNCH; thực hiện quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các cơ sở là trụ

