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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thƣ và Nghị quyết số 

99/2019/QH14 của Quốc Hội 

Căn cứ văn bản số 2837/BCA-PCCC&CNCH  ngày 09/8/2022 của Bộ Công 

an, về việc hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí 

thư và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc Hội  về công tác PCCC và CNCH; 

Thực hiện văn bản số 1962/SNN-KH ngày 29/8/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lâm Đồng, về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của 

Ban Bí thư và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo tình hình thực hiện tại đơn vị từ ngày 

01/9/2021 đến 31/8/2022, như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TẠI ĐƠN VỊ 

- Trụ sở Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng hiện đóng tại số 12 

Hùng Vương, Phường 10, thành phố Đà Lạt; có 03 tầng, với 15 phòng làm việc 

và 01 hội trường.  

- Đơn vị luôn quan tâm, mua sắm, trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy, 

chữa cháy; xây dựng phương án PCCC và thành lập Tổ PCCC và CNCH. 

- Nhờ thực hiện tốt công tác phòng cháy nên tại đơn vị chưa từng xảy ra 

tình trạng cháy nổ. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin, tuyên truyền 

Chi bộ, chính quyền đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể 

CCVC trong đơn vị các nội dung liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ để nắm bắt, thực hiện. Đồng thời tuyên truyền một số văn bản: Luật số 27 

Luật phòng cháy chữa cháy của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001; Luật số 40 Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy của Quốc hội Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013; 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 149/2020/TT-BCA 

ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị 
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định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

phòng cháy và chữa cháy. 

2. Công tác xây dựng kế hoạch, phƣơng án PCCC và CNCH 

Đơn vị đã chủ động xây dựng phương án PCCC, CNCH; thành lập Đội 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nội quy an toàn Phòng cháy, chữa 

cháy và Cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị: 

- Quyết định số 127/QĐ-TTBVTV ngày 14/9/2021, về việc Thành lập Đội 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật tỉnh Lâm Đồng, với 11 thành viên. 

- Quyết định số 128/QĐ-TTBVTV ngày 14/9/2021, về việc Ban hành nội 

quy an toàn Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. 

- Xây dựng phương án chưa cháy của cơ sở. 

3. Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC: Không. 

4. Công tác chữa cháy, CNCH của lực lƣợng PCCC 

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị luôn cảnh giác, 

sẵn sàng thực hiện công tác chưa cháy khi có tình huống cháy xảy ra. Tại đơn vị 

trong thời gian qua chưa để xảy ra tình trạng cháy nổ. 

5. Công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý phƣơng tiện PCCC và CNCH 

Một số trang, thiết bị phục vụ PCCC tại đơn vị hiện có: 

- Bể nước Inox đặt trên tầng thượng nhà: dung tích 8 m3. 

- Hệ thống nguồn nước máy sinh hoạt của Nhà máy nước Lâm Đồng đặt tại 

các tầng nhà: lưu lượng 0,7 lít/ giây 

- Bình chữa cháy xách tay M  4: 08 bình. 

- Thang sắt: 01 cái. 

- Nội quy, tiêu lệnh PCCC: 01 bộ 

- Hệ thống báo cháy: 01 hệ thống. 

- Hệ thống trụ, ống dẫn nước chữa cháy chuyên nghiệp: 01 hệ thống. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể CCVC trong đơn vị các Luật, Thông 

tư, văn bản chỉ đạo và các hướng dẫn liên quan đến công tác PCCC, CNCH để 

nắm bắt, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC, trang thiết bị và mua 

sắm bổ sung các dụng cụ đảm bảo vận hành hiệu quả khi cần thiết. 

- Cử CCVC tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ về PCCC, CNCH do các 

cơ quan liên quan tổ chức. 
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- Trình cơ quan công an địa phương và Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Lâm 

Đồng thẩm định phương án PCCC & CNCH tại đơn vị. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư 

và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, Chi cục Trồng trọt và BVTV kính 

gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Lưu VT.  

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Ngọc Chiến 
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