
 

 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KKT QUẢNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:              /BQLKKT-VP 
 

V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ 

 
 

 

Quảng Ninh, ngày       tháng 10 năm 2021 

  

 

Kính gửi: - Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;  

- Các chủ đầu tư, giám đốc các doanh nghiệp, nhà thầu và đơn vị thi 

công trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. 
 

 

 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6846/UBND-PC ngày 

29/9/2021 về việc đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

(PCCC và CNCH) đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và cụm dân cư (gửi kèm văn 

bản này). Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công 

nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề 

nghị các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp/nhà đầu tư thứ cấp 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT (sau đây gọi tắt là doanh 

nghiệp) thực hiện các nội dung sau: 

1. Người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN (Chủ đầu tư 

hạ tầng KCN), Giám đốc/Người sử dụng lao động các doanh nghiệp: 

- Phải xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, 

thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác PCCC và CNCH 

trong mọi tình huống theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động từ xa, 

từ sớm, từ cơ sở gắn với xây dựng doanh nghiệp an toàn với tinh thần “Phòng 

ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục tích cức, khẩn trương và hiệu quả”. 

Thực hiện nghiêm Luật PCCC, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy thay 

thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, Chỉ thị số 14-

CT/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chủ động các 

biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; 

Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh 

được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10, 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế 

Quảng Ninh về công tác PCCC và CNCH. 

- Tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo các điều kiện 

an toàn lao động, PCCC trong đơn vị, cơ sở mình; Phải khắc phục những tồn tại 

về điều kiện an toàn PCCC; trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu 

hoặc đã hư hỏng, kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy như máy bơm nước, 

các trụ nước…đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy 

xảy ra.  



2 
 

 
 

2. Người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN (Chủ đầu tư 

hạ tầng KCN) 

- Thành lập và duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành, phải trang bị các 

phương tiện PCCC, CNCH theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an và đảm bảo theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 3890:2009. Đề nghị báo cáo nội dung này bằng văn bản gửi về Ban Quản 

lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 30/10/2021. 

Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông và Văn phòng đại 

diện các KCN, KKT khu vực miền Tây đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư kinh 

doanh hạ tầng theo địa bàn được giao và gửi Văn phòng tổng hợp báo cáo chung. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý hoạt động xây dựng đối với các cơ sở 

trong KCN thuộc quyền quản lý, bảo đảm tất cả các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa 

trong khu công nghiệp phải được thẩm duyệt, thiết kế và nghiệm thu về PCCC 

trước khi đưa vào hoạt động. 

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện, phê duyệt các phương án PCCC và CNCH, 

bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng, tổ chức huấn luyện về PCCC và 

CNCH, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị theo từng phương án phù hợp với từng 

loại hình sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn sản xuất. Trong đó cần lưu ý 

tính toán đến kịch bản, phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó và 

đặc biệt là phương án di dời, sơ tán công nhân trong trường hợp khẩn cấp, phù 

hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để vừa đảm bảo an toàn 

trong công tác PCCC và CNCH, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

- Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến 

ANTT và phòng cháy, chữa cháy (PCCC), phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo 

vệ từng doanh nghiệp trong KCN và Công an địa phương trong công tác bảo đảm 

ANTT và PCCC tại KCN. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (triển khai thực hiện); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Bùi Văn Khắng – PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- UBND, LĐLĐ các địa phương có KCN (p/h); 

- Các đ/c Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Kiên 
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