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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 

  

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 14/7/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Căn 

cứ tình hình thực tế, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết 

luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng cháy, chữa cháy, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị trực thuộc về công tác phòng ngừa cháy, nổ; tổ chức tốt công tác 

phòng cháy, chữa cháy (PCCC ) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Hạn chế đến mức 

thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trong 

toàn ngành; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến kiến 

thức, pháp luật về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và 

CNCH. 

2. Yêu cầu 

Xác định nhiệm vụ PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên, chú trọng công tác phòng ngừa, tập chung chỉ đạo xây dựng 

phong trào toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia PCCC với 

phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại 

chỗ, hậu cần tại chỗ). 

Việc triển khai phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo đúng chức năng 

và phân công nhiệm vụ của Kế hoạch này. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo 

về công tác PCCC và CNCH theo quy định. Phát huy trách nhiệm của người đứng 

đầu các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC 

và CNCH. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác tham mưu, triển khai về PCCC và CNCH  
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- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 

và Nhà nước, các Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Quốc hội, Bộ Công an 

về công tác PCCC và CNCH. 

- Triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công 

an về hướng dẫn, thi hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án, kế hoạch bảo 

đảm an toàn PCCC và CNCH các hoạt động, sự kiện diễn ra tại cơ quan Sở.  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh 

sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC 

(04/10/2001 - 04/10/2021).  

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất, vụ việc 

theo quy định. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Quan tâm, chỉ đạo xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình 

huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo 

phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, 

vật tư và hậu cần tại chỗ". 

- Phát huy vai trò giám sát của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công 

tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xác định việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về PCCC là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại, 

công nhận danh hiệu thi đua hàng năm của các tổ chức, cá nhân. 

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, kỹ năng về  PCCC và CNCH phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị 

nhằm mục đích để công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ tầm quan 

trọng của công tác PCCC, hậu quả của cháy, nổ, từ đó tự giác chấp hành, thực 

hiện nghiêm các quy định về PCCC và tham gia cứu nạn, cứu hộ. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và 

CNCH. Thường xuyên xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền 

về công tác PCCC và CNCH trên website của Sở. 

Tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC do Công an tỉnh 
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tổ chức, trang bị phương tiện cho đội PCCC của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Tổ chức kiện toàn về mặt tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của Đội PCCC 

và CNCH cơ sở để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC tại cơ quan, đơn 

vị. Người đứng đầu đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình quy định tại 

Điều 5 Luật PCCC. 

4. Công tác kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu và điều tra, xử lý về 

PCCC và CNCH  

Tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, kịp thời 

khắc phục sơ hở thiếu sót về PCCC và CNCH, hạn chế các nguyên nhân phát sinh 

cháy, nổ. Phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác hướng 

dẫn, phòng ngừa.  

Tổ chức rà soát toàn bộ các công trình thuộc quyền và phạm vi quản lý, yêu 

cầu thực hiện đầy đủ quy trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo 

quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, 

Đoàn kiểm tra về công tác PCCC và CNCH, tổ chức khắc phục dứt điểm các sơ 

hở, thiếu sót về PCCC mà các Đoàn Thanh tra, kiểm tra chỉ ra (nếu có). 

5. Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động PCCC và 

CNCH. 

Triển khai áp dụng thực hiện việc lắp đặt các trang thiết bị, hệ thống cảnh 

báo cháy nhanh theo quy định của pháp luật. Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động 

nhằm hạn chế tối đa quy mô của đám cháy nhanh nhất có thể, giảm thiểu thiệt hại 

tối đa. 

6. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện phục vụ chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực xử lý cháy, nổ, sự cố, tai nạn. 

Tham gia diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy và CNCH do cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức (nếu có). 

7. Việc bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và CNCH 

Cơ quan, đơn vị phải bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và 

CNCH năm 2021 (tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; diễn tập, thực 

tập phương án chữa cháy, CNCH; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; mua sắm trang 

thiết bị phương tiện PCCC và CNCH). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, kiến 

thức về PCCC và CNCH cho công chức, viên chức và người lao động cơ quan 

Sở, đội viên Đội PCCC của cơ quan Sở.  
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- Tổ chức tốt công tác PCCC và CNCH trong cơ quan Sở. Liên hệ cơ quan 

có thẩm quyển để đăng ký tham gia huấn luyện công tác PCCC và CNCH cho đội 

PCCC và CNCH của Sở, trang bị và đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Đội 

PCCC của cơ quan Sở theo quy định.  

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra về công tác PCCC và CNCH,  phối 

hợp với lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại cơ quan Sở 

và đơn vị trực thuộc.  

2. Các phòng thuộc Sở: 

- Nghiêm túc chấp hành các qui định về PCCC và CNCH. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng (đường dây, hệ thống đèn, 

quạt, điều hòa…). 

- Tắt các nguồn điện khi rời khỏi phòng làm việc nhằm xây dựng ý thức tiết 

kiệm điện trong công chức, viên chức, người lao động và phòng ngừa cháy nổ. 

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân 

phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021). 

3. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

 Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế có trách nhiệm xây dựng 

Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch này nhằm đảm bảo 

công tác phòng ngừa tối đa các sự số cháy nổ xảy ra. 

4. Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ: 

Không ngừng nỗ lực, rèn luyện để nâng cao thể lực và trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ sẵn sàng nhiệm vụ PCCC và CNCH khi có sự cố cháy, nổ xảy ra./. 

 

Nơi nhận:  

- Phòng CS PCCC (Công an tỉnh);                                                                                 
-  Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, VP(NTA). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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