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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác PCCC và CNCH bảo vệ bầu cử đại biểu  

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Kế hoạch số 767/UBND-CA ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bạch Thông về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH bảo vệ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 

huyện Bạch Thông. Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Thông đã triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

Theo quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bạch Thông về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên địa bàn Thị trấn 

Phủ Thông có 07 khu vực bỏ phiếu, với các điểm bỏ phiếu tại các nhà văn hóa 

thôn/phố như sau: 

Khu vực bỏ phiếu số 1: Nhà văn hóa phố Nà Hái 

Khu vực bỏ phiếu số 2: Nhà văn hóa phố Ngã Ba 

Khu vực bỏ phiếu số 3: Nhà văn hóa thôn Nà Món 

Khu vực bỏ phiếu số 4: Nhà văn hóa phố Đầu Cầu 

Khu vực bỏ phiếu số 5: Nhà văn hóa phố Chính 

Khu vực bỏ phiếu số 6: Nhà văn hóa thôn Chi Quảng B 

Khu vực bỏ phiếu số 7: Hội trường khối Đảng, đoàn thể thị trấn Phủ Thông 

Ngay sau khi có Kế hoạch Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Thông đã nghiêm 

túc quán triệt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 17/5/2021 về việc 

thực hiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị trấn Phủ 

Thông. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội 

dung trong công tác PCCC và CNCH đối với các điểm bầu cử thuộc địa bàn quản 

lý. Kết quả cụ thể như sau: 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Đối với địa bàn quản lý 

- Công tác tuyên truyền: 

Trong phạm vi địa bàn quản lý, Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo thực 

hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức về công tác PCCC và 

CNCH, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực thu hút nhiều người 

tham gia với các hình thức như: 

+ Tuyên truyền trực tiếp đến người dân: Tổng số 05 buổi với 275 người 

tham gia. 



+ Tuyên truyền thông qua lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân 

phố, đoàn thể, chính trị xã hội tại khu dân cư: 04 lượt. 

+ Tuyên truyền bằng tờ rơi, băng rôn: 07 băng rôn. 

+ Tuyên truyền qua loa phát thanh: Tổng số 30 lượt; 

+ Niêm yết nội dung tuyên truyền tại bảng tin tại các nhà văn hóa thôn, tổ: 

13 lượt. 

- Công tác kiểm tra:  

Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra 

an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn, tập trung vào các cơ sở có nguy hiểm cháy, 

nổ cao, các cơ sở, khu dân cư lân cận, liền kề khu vực diễn ra bầu cử. Kết quả: 

+ Kiểm tra: tổng số 14 lượt. 

+ Số biên bản đã lập: 14 biên bản. 

+ Số kiến nghị thực hiện công tác PCCC: Không kiến nghị 

Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, nguy cơ 

mất an toàn để có các biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Ủy ban nhân dân thị trấn cũng chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục 

vụ chữa cháy và CNCH  như đảm bảo điều kiện về giao thông, nguồn nước, thông 

tin liên lạc phục vụ chữa cháy, các giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan và điều 

kiện thoát nạn; Kiện toàn đủ số lượng, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và duy 

trì có hiệu quả hoạt động đội PCCC cơ sở, dân phòng… 

2. Đối với địa điểm bầu cử: 

- Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo xây dựng hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt 

động PCCC và CNCH đối với 07/07 địa điểm bầu cử tại địa bàn các thôn, phố. 

Thành phần hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 149/2020/TT-

BCA ngày 31/12/2020 và Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 

5/03/2018 của Bộ Công an. 

- Chỉ đạo xây dựng và niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy ở nơi dễ 

thấy, dễ nhìn của 07/07 điểm bầu cử. 

- Bố trí kinh phí trang bị tổng số 07 bình chữa cháy xách tay tại 07/07 điểm 

bầu cử, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện đảm bảo hoạt 

động đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. 

- Chỉ đạo thành lập đội PCCC cơ sở tại 07/07 điểm bầu cử, đảm bảo về số 

lượng, thành phần, có kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Phân công cụ thể 

nhiệm vụ khi có cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra cho từng thành viên, đảm bảo nắm 

bắt kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, không để 

cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. 

- Xây dựng phương án chữa cháy, phương án CNCH tại 07/07 điểm bầu cử, 

tổ chức cho lực lượng PCCC cơ sở thực tập các tình huống giả định trong phương 

án đã xây dựng với tổng số 07 lượt thực tập. 

- Chỉ đạo thực hiện đảm bảo các điều kiện kỹ thuật về an toàn PCCC như hệ 

thống điện, chống sét, giao thông, thông tin liên lạc, điều kiện thoát nạn, ngăn 

cháy, chống cháy lan, nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, điều kiện liên quan 

đến công tác CNCH… và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. 

- Chỉ đạo lực lượng PCCC cơ sở tổ chức kiểm tra 07 lượt các điều kiện an 

toàn PCCC tại các điểm bầu cử, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, nguy 

cơ mất an toàn PCCC để có các biện pháp khắc phục kịp thời trước thời điểm diễn 

ra bầu cử. 



III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm:  

- Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung trong 

công tác PCCC và CNCH tại địa bàn quản lý và tại các địa điểm bầu cử. 

- Qua triển khai thực hiện, hiện 07 địa điểm bầu cử đã lập hồ sơ quản lý, 

theo dõi hoạt động PCCC và CNCH, duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có 

sự cố cháy, nổ xảy ra. 

IV. PHƯỚNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở, hướng 

dẫn đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn, đặc biệt là đối với nhân dân tham gia bầu 

cử tại các điểm bầu cử.  

- Tiếp tục duy trì đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đã thực hiện 

trong suốt thời gian diễn ra hoạt động bầu cử. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định an toàn 

PCCC, việc thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại các khu vực bầu cử. 

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết 

bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt có nguy cơ phát sinh gây cháy. 

- Tiến hành phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH đối với 

lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng đã thành lập, đảm bảo trong suốt thời 

gian diễn ra bầu cử phải có lực lượng thường trực đáp ứng về số lượng, sẵn sàng 

xử lý các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCC và CNCH bảo vệ 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (B/c); 

- Phòng PC07 – CAT  (B/c); 

- CA huyện Bạch Thông (B/c); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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