
ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-TH 

Về việc đảm bảo nguồn nước 
phục vụ phòng cháy, chữa cháy 

chuyên ngành trên địa bàn huyện 

Ia H’Drai, ngày     tháng  5 năm 2022 

 
 

Kính gửi: 
- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện; 

- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã.  

 

Thực hiện Công văn số 1255/UBND-NC ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum “về việc triển khai thực hiện các giải pháp 
nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa 

bàn tỉnh”. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã:  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày  
25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05 tháng 12 
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa 

cháy tại khu dân cư; Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2019  của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và Quyết 

định số 630/QĐ TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng 
cao năng lực, hiệu quả, chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến cán 

bộ công chức, viên chức và người dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đánh giá thực trạng nguồn nước phục 
vụ chữa cháy và các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, trọng tâm 

là khu trung tâm huyện và các khu dân cư tập trung tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao 
nhằm kịp thời phát hiện và hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục sơ hở, 

thiếu sót, bất cập về nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các 
hành vi lấn chiếm nguồn nước phục vụ chữa cháy.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến  
thức về phòng cháy, chữa cháy nói chung và việc đảm bảo nguồn nước phục vụ 

chữa cháy nói riêng; trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho người đứng 
đầu các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư nhằm nâng cao ý thức tự giác của 

các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc tham gia công tác phòng cháy, 
chữa cháy trên địa bàn huyện.  

2. Công an huyện:  
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- Tăng cường công tác nắm tình hình để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm 
quyền xem xét, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm giải 

quyết, xử lý các vấn đề về nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn 
tỉnh; phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ 
đô thị... thống nhất, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề bất cập trong công tác 

quy hoạch (lập mới hoặc điều chỉnh, bổ sung) giao thông, nguồn nước phục vụ 
chữa cháy trên địa bàn huyện. 

- Định kỳ phối hợp với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tiến hành 
khảo sát, nắm cụ thể số lượng, vị trí, tình trạng các nguồn nước chữa cháy để chủ 

động phương án khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy. 

- Định kỳ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức kiểm tra công tác 

phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; trong đó chú trọng kiểm tra nguồn nước 
chữa cháy, tình trạng hoạt động của các trụ cấp nước, bến bãi lấy nước... Thực 

hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với 
công trình hạ tầng khu dân cư, hệ thống trụ cấp nước chữa cháy bảo đảm quy 

định của pháp luật.  

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Quy hoạch xây dựng và Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD 
ngày 13 tháng 02 năm 2018 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác 

quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình.  

- Phối hợp với Công an huyện thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo 

nguồn nước chữa cháy trong quy hoạch, thiết kế và cấp phép xây dựng đối với 
các dự án cấp nước tại khu Trung tâm huyện, khu dân cư; đồng thời phối hợp tổ 

chức kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý hệ 
thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực 
hiện và có biện pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập về nguồn nước phục 

vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Xác định 
lộ trình xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy trên các tuyến 

ống cấp nước sinh hoạt hiện có; đường giao thông và các bến bãi, hố cấp nước 
cho xe chữa cháy tại các ao, hồ, sông, suối...; xây dựng bể dự trữ nước chữa 
cháy công cộng (trữ lượng trên 50m3) trong khu dân cư tập trung tiềm ẩn nguy 

cơ cháy, nổ cao trên địa bàn theo từng giai đoạn. 

4. Ủy ban nhân dân các xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và có 

biện pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập về nguồn nước phục vụ công 
tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Phối hợp với 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng và đơn vị liên quan tham gia xác định lộ trình xây 
dựng, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy trên các tuyến ống cấp nước 

sinh hoạt hiện có; đường giao thông và các bến bãi, hố cấp nước cho xe chữa 
cháy tại các ao, hồ, sông, suối...; xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy công 
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cộng (trữ lượng trên 50m3) tại khu dân cư tập trung tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ 
cao trên địa bàn theo từng giai đoạn. 

5. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm các quy định về đảm bảo nguồn nước chữa cháy khi đầu tư, xây dựng 
các các công trình hạ tầng do đơn vị quản lý; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn 

vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng và sửa chữa, thay 
thế hệ thống cấp nước chữa cháy tại các công trình liên quan được giao quản lý 

nhằm bảo đảm hệ thống cấp nước luôn hoạt động tốt trong mọi tình huống. 

6. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông phối hợp với 

Công an huyện xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền nhằm nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh 

nghiệp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn 
trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khuyến cáo, cảnh báo  

và thông tin kết quả xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật như: lấn chiếm 
bến bãi đỗ, hố cấp nước, hồ cấp nước công cộng phục vụ công tác phòng cháy, 

chữa cháy trên địa bàn huyện.  

7. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị để chủ động triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại 
trong việc cấp nước chữa cháy trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm quy định 
về đầu tư xây dựng các trụ cấp nước, bể dự trữ nước chữa cháy công cộng khi 

thực hiện đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, phát triển hệ thống mạng lưới cấp 
nước sinh hoạt hiện có; tăng cường công tác duy tu, sửa chữa và khắc phục, thay 

thế các trụ cấp nước bị hư hỏng nhằm bảo đảm hệ thống cấp nước luôn hoạt 
động tốt trong mọi tình huống. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (th/h);  
- Công an tỉnh (b/c); 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Trung tâm VHTT-TDTT huyện (đ/tin); 
- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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