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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện 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 

 
 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh 
 

 

Thực hiện Công văn số 1635/CAT-PCCC, ngày 04/8/2021 của Công an 

tỉnh về việc tham mưu triển khai kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 

83/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

Phần I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
 

Nghi Xuân là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, với vị trí phụ cận thành 

phố Vinh – tỉnh Nghệ An và tiếp giáp với huyện Lộc Hà và Thị xã Hồng Lĩnh; 

có 32km bờ biển; là địa bàn có đường Quốc lộ 1A đi qua, Quốc lộ 8B, tuyến 

đường chiến lược quốc phòng 22/12 đi qua; có vị trí quan trọng về quốc phòng, 

an ninh khu vực phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh và có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển 

du lịch với nhiều khu du lịch biển, di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, cấp tỉnh 

như: Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ, Khu 

di tích Đến Chợ Củi, Khu du lịch biển Xuân Thành… Năm 2018, Nghi Xuân là 

huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn 

mới và đang phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, điển 

hình về văn hóa, trở thành trung tâm kinh tế phía Bắc Hà Tĩnh. 

Những năm qua, Nghi Xuân là địa phương có tốc độ đô thị hoá tương đối 

nhanh, thu hút được nhiều dự án, công trình, khu công nghiệp lớn. Nhiều dự án, 

công trình đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả như: khu công nghiệp Gia 

Lách, khu đô thị Xuân An, tổ hợp Khách sạn Mường Thanh, khu nghỉ dưỡng, 

sân Golf...giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tạo thu nhập ổn định, đóng 

góp đáng kể vào sự phát triển chung địa phương. 

Bên cạnh việc phát triển về kinh tế và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, 

các loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, khu đô thị, nhà cao tầng, nhà máy, 

xí nghiệp ngày cũng gia tăng về số lượng và quy mô dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ 

xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn ngày càng cao. 

PHẦN II 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. Tình hình sự cố, tai nạn 



 

1. Tổng số sự cố, tai nạn và thiệt hại 

a) Số sự cố, tai nạn, thiệt hại 

Trong giai đoạn (2017-2021), số lượng các vụ việc xảy ra trên địa bàn 

huyện Nghi Xuân có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH)như sau: 

- Cháy: 11 vụ, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản hơn 03 tỷ 

đồng. 

- Tai nạn giao thông: 47 vụ, làm chết 38 người chết, 34 người bị thương, 

thiệt hại tài sản khoảng hơn 600 triệu đồng. 

- Đuối nước: 17 vụ, chết 18 người. 

- Tự tử: 19 vụ, chết 19 người. 

- Tai nạn khác: 30 vụ, chết 33 người. 

Trong giai đoạn này, xảy ra 02 vụ cháy nghiêm trọng, tuy không có thiệt 

hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến 

tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể: 

- Vào khoảng 19 giờ ngày 19/8/2017, xảy ra cháy tại cơ sở kinh doanh 

dịch vụ Karaoke Đồi Sim, có địa chỉ tại Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An. UBND  

huyện Nghi Xuân đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH Công an tỉnh cùng các lực lượng khác tổ chức triển khai chữa 

cháy. Đến 23 giờ 30 phút đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Thiệt hại về tài sản 

ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, xác định nguyên 

nhân cháy là do chập điện. 

- Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2019, tại tiểu khu 92A, ở thôn 7, xã 

Xuân Hồng xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ. Do thời tiết nắng 

nóng, gió mạnh nên lửa lan sang các khu rừng thuộc thị trấn Xuân An. UBND  

huyện Nghi Xuân đã huy động với các lực lượng trên địa bàn, phối hợp các đơn 

vị khác và quần chúng nhân dân tích cực tham gia chữa cháy, sơ tán người và tài 

sản của người dân đến nơi an toàn. Đến ngày 02/7/2019, đám cháy mới hoàn 

toàn được dập tắt. Tổng diện tích bị cháy 92,4 ha, trong đó có 67,1 ha rừng và 

25,3 ha đất không có rừng. Thiệt hại về rừng ước tính khoảng 03 tỷ đồng. 

Nguyên nhân cháy được xác định là do 01 đối tượng đốt rác ở ven rừng, không 

thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy dẫn đến cháy rừng. UBND huyện 

Nghi Xuân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành điều tra, 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

b) Tổ chức CNCH các sự cố, tai nạn 

Trong 5 năm qua, công tác CNCH luôn được Huyện ủy, UBND huyện 

Nghi Xuân cùng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương thường xuyên 

quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn 

được triển khai nhanh chóng, kịp thời, có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị từ huyện đến cơ sở, của các lực lượng nòng cốt như Công an, Quân đội, 

Y tế, dân phòng và của cả người dân. Đặc biệt, Nghi Xuân là địa bàn có diện 

tích rừng lớn, do đó công tác chữa cháy rừng được cấp ủy, chính quyền các cấp 



 

và người dân trên địa bàn hết sức quan tâm. Trong 05 năm qua, trên địa bàn 

huyện Nghi Xuân đã triển khai hơn 2000 lượt cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng 

khác và người dân cùng gần 1000 lượt phương tiện, thiết bị tham gia CNCH. 

Trong đó, số người dân và phương tiện, thiết bị được huy động trong nhân dân 

là không nhỏ, đóng góp rất quan trọng vào công tác CNCH trên địa bàn. 

Kết quả, trong 05 năm vừa qua đã cứu được hơn 25 người, hướng dẫn thoát 

nạn cho gần 30 người và cứu được nhiều tài sản với tổng trị giá hơn 05 tỷ đồng. 

2. Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến tình hình, đặc điểm 

sự cố, tai nạn. 

Nghi Xuân là địa bàn giáp ranh Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và là cửa 

ngõ giao thương, đi lại ở phía Bắc Hà Tĩnh, có các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ 

đi qua, mật độ giao thông tương đối lớn. Hàng năm, các cơ quan, ban, ngành, 

cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thường xuyên tuyên truyền các kiến 

thức, pháp luật về An toàn giao thông với nhiều hình thức khác nhau; ra quân xử 

lý rất nhiều trường hợp vi phạm luật An toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn 

một bộ phận người dân chưa có ý thức chấp hành luật giao thông nên tình hình 

tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra, thậm chí có những vụ tai nạn gây chết người. 

Ngoài ra, tại một số điểm, cơ sở hạ tầng giao thông đã xuống cấp, không đảm 

bảo an toàn cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. 

Mặt khác, Nghi Xuân là địa bàn có bờ biển dài khoảng 32km trải dài trên 

địa bàn 08 xã; có diện tích rừng là 7.088,79 ha và đất lâm nghiệp, phân bố trên 

địa bàn 09 xã, thị trấn; là một trong những địa bàn có địa bàn có đường bờ biển 

dài và diện tích rừng tương đối lớn. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

về các biện pháp phòng chống đuối nước, các biện pháp bảo vệ rừng, phòng 

cháy chữa cháy rừng thường xuyên được quan tâm, triển khai thực hiện. Tuy 

nhiên, do một số người dân còn chủ quan, lơ là nên đã để xảy ra các vụ đuối 

nước thương tâm. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm 

cho thời tiết nóng lên, có nhiều đợt nắng nóng cao điểm kéo dài dẫn đến việc  

hàng năm vẫn xảy ra các vụ cháy rừng cháy rừng trên địa bàn. Ngoài ra, ý thức 

của một số người dân sống ven rừng còn chưa cao, tập quán đốt thực bì của 

người dân tại một số địa phương tuy không nhiều nhưng vẫn còn tồn tại mà 

không có các biện pháp phòng cháy dẫn đến để xảy ra các vụ cháy rừng. 

II. Kết quả đạt được 

- Trong những năm qua (2017 – 2021), UBND huyện Nghi Xuân đã tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 

của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng phòng cháy chữa cháy 

(PCCC). Để triển khai hiệu quả công tác CNCH trên địa bàn, UBND huyện 

Nghi Xuân đã chỉ đạo các đơn vị Công an, Quân đội, Kiểm lâm, UBND các xã, 

thị trấn…tham mưu ban hành nhiều văn bản, triển khai nhiều kế hoạch về tăng 

cường, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH trên địa bàn. 

- UBND huyện Nghi Xuân đã thành lập Ban Chỉ đạo về công tác PCCC 

và CNCH do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban và các 

ban, ngành, đoàn thể làm ban viên. 



 

- Hàng năm, mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Trong 4 năm (từ năm 2017 đến năm 2021) đã tổ chức 04 lớp huấn luyện nghiệp 

vụ PCCC và CNCH cho hơn 600 người. Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an 

tỉnh tổ chức thực tập Phương án chữa cháy cho hơn 15 lượt cơ sở trên địa bàn. 

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay 

chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp 

CNCH được thường xuyên được quan tâm. Tổ chức các buổi tuyên truyền tại 

các trường học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tuyên truyền qua các hệ thống 

phát thanh, trong các buổi giao ban, các cuộc họp thôn, tổ dân phố. Trong 5 năm 

qua, đã tiến hành 20 lượt tuyên truyền trực tiếp tại các đơn vị, cơ sở; hàng trăm 

lượt tuyên truyền qua hệ thống phát thanh. Tiến hành cắm các biển báo “Cấm 

lửa”, “Cấm hút thuốc” tại các khu vực rừng có nhiều thực bì, dễ  xảy ra cháy; 

lắp đặt các biển cảnh báo “Khu vực nước sâu”, “Cảnh báo nguy hiểm” tại các bờ 

biển, hạn chế tình trạng để xảy ra đuối nước. 

- Chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, 

hướng dẫn các đơn vị, cơ sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCCC 

và CNCH theo phân cấp. Phát hiện và kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót 

trong công tác CNCH tại các cơ sở làm giảm thiểu các nguy cơ xảy ra cháy, nổ 

trên địa bàn. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm pháp 

luật dẫn đến xảy ra cháy, nổ, tai nạn. Kết quả, trong 5 năm qua đã tiến hành 

kiểm tra công tác PCCC và CNCH với gần 400 lượt kiểm tra. Xử phạt vi phạm 

hành chính 23 cơ sở thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện các quy định 

về PCCC và CNCH với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng. 

- Xây dựng các tổ, đội CNCH tại khu vực biển, sông, hồ; mua sắm các 

trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ như áo phao, xuồng máy…nhằm kịp thời triển 

khai công tác CNCH khi có sự cố, tai nạn xảy ra. 

- Khi xảy ra các vụ việc, sự cố, tai nạn, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo 

các lực lượng có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời có mặt tại hiện 

trường, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động CNCH, 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chỉ đạo các cơ 

quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định của 

Pháp luật. 

III. Đánh giá, nhận xét chung 

1. Ưu điểm 

Công tác CNCH trên địa bàn luôn được UBND huyện Nghi Xuân quan 

tâm, xác định là một trong những công tác quan trọng và xuyên suốt trong sự 

nghiệp bảo vệ nhân dân nói riêng và công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ 

đắc lực việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung. Các ban, ngành, 

đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có sự quan tâm, vào cuộc 

quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác CNCH. Do 



 

đó, trong thời gian qua, đã hạn chế được rất nhiều thiệt hại về người và tài sản 

mà các sự cố, tai nạn gây ra. 

2. Hạn chế, thiếu sót 

Nhìn chung, công tác CNCH trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được một 

số yêu cầu và tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuy nhiên, lực lượng CNCH có 

chuyên môn cao còn mỏng, các loại phương tiện CNCH đặc thù còn thiếu; do đó 

công tác CNCH đôi lúc, đôi khi chưa được triển khai thật sự hiệu quả trong quá 

trình xử lý các vụ việc, sự cố, tai nạn có tính chất nghiêm trọng. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Để thực hiện tốt công tác CNCH trong giai đoạn hiện nay cũng như lâu 

dài, UBND huyện Nghi Xuân nhận thấy cần thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 

việc tăng cường công tác CNCH; xem đây là một trong những công tác trọng 

tâm, xuyên suốt trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội, phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật, các 

biện pháp an toàn trong quá trình sinh hoạt, làm việc nhằm nâng cao nhận thức, 

ý thức của người dân, làm thiểu việc để xảy ra các vụ việc, sự cố, tai nạn; kịp 

thời triển khai các biện pháp CNCH, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và 

tài sản khi xảy ra sự cố, tai nạn. Kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ 

chức có các hành vi vi phạm dẫn đến xử ra các sự cố, tai nạn. 

- Triển khai xây dựng, kiện toàn các lực lượng CNCH tại từng địa 

phương, đơn vị, cơ sở; trang bị đầy đủ các trang thiết bị CNCH; tổ chức huấn 

luyện nghiệp vụ và quan tâm đến việc đảm bảo chế độ, chính sách cho các lực 

lượng này để hoạt động CNCH được triển khai nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả 

ngay tại cơ sở. 

PHẦN III 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN, ĐỀ XUẤT, 

KIẾN NGHỊ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC 

CỨU NẠN, CỨU HỘ TRONG THỜI GIAN TỚI 
 

I. Dự báo tình hình, đặc điểm của địa phương liên quan đến công tác  

CNCH 

Tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng dẫn đến tình hình thời 

tiết có những diễn biến khó lường; tình hình thiên tai, các hiện tượng thời tiết 

cực đoan, dịch bệnh diễn ra ngày càng nhiều nên rất dễ phát sinh các điều kiện 

dẫn đến xảy ra sự cố, tai nạn. Trong những năm tới, tình hình kinh tế - xã hội 

trên địa bàn huyện Nghi Xuân có chiều hướng phát triển mạnh. Hoạt động du 

lịch và đặc biệt là du lịch biển đang được quan tâm, đầu tư lớn. Ngày càng nhiều 

các dự án, khu đô thị, nhà máy, xí nghiệp có có quy mô lớn được đầu tư xây 

dựng; các chợ, nhà hàng, các cơ sở ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện, 

các cơ sở bảo quản xăng dầu, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp...tiếp tục gia tăng; 



 

đời sống người dân ngày càng đi lên đi kèm theo sự gia tăng về số lượng các 

phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng điện, hóa chất, xăng dầu, khí dầu mỏ 

hóa lỏng…ngày càng cao. Dự báo trong thời gian tới, công tác CNCH trên địa 

bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp. 

II. Đề xuất, kiến nghị và một số giải pháp trọng tâm về công tác CNCH 

- Một là: Tiếp tục tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền rộng 

rãi trong các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương và trong 

toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa 

bàn huyện việc chấp các quy định của Pháp luật trong công tác và đời sống, 

nhằm hạn chế tối đa việc để xảy ra các sự cố, tai nạn. 

- Hai là: Tập trung hướng dẫn các cơ sở, đơn vị, tổ chức xây dựng, củng 

cố lực lượng CNCH tại chỗ, lực lượng dân phòng đủ mạnh gắn với nâng cao 

chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ CNCH nhằm đáp ứng yêu cầu công 

tác thực tiễn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, 

phong phú, chú trọng cải tiến nội dung, biện pháp tuyên truyền trực tiếp với nội 

dung gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng. 

- Ba là: Tăng cường kiểm tra công tác CNCH theo chuyên đề, các đợt cao 

điểm đối với các cơ sở có nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn cao. Kiên quyết xử lý 

nghiêm các cá nhận, tổ chức cố tình vi phạm hoặc không thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn. 

- Bốn là: Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu 

24/24h theo quy định, duy trì việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 

CNCH theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp khám nghiệm 

hiện trường và điều tra xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, tai nạn.  

- Năm là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia xây dựng và 

phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về CNCH, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất, mua sắm phương tiện, thiết bị CNCH. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của 

lực lượng PCCC, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo Công an tỉnh biết và theo dõi./. 

Nơi nhận: 

- Phòng PC07 - Công an tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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