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KẾ HOẠCH 

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Căn cứ Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an về 

tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cưu hộ (PCCC và 

CNCH) trên phạm vi toàn quốc và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng 

cường công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở nguy hiểm cháy, nổ; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xây dựng Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 02-

KL/TW, Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 08/9/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực 

hiện Kết luận số 02-KL/TW; Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của 

Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phóng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cưu hộ (PCCC và CNCH) trên phạm vi toàn quốc và các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Công an về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở nguy hiểm cháy, nổ. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; thực hiện tốt công 

tác PCCC và CNCH, góp phần hạn chế thấp nhất số vụ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tích cực của đơn 

vị; đảm bảo huy động nguồn lực cho công tác PCCC và CNCH phù hợp với khả 

năng, điều kiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng, đơn 

vị trực thuộc sở, công đoàn, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn 

PCCC và CNCH. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ; 

phương tiện tại chỗ; chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). 

- Công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách 

nhiệm của toàn dân, toàn xã hội với phương châm nhà nước và người dân cùng 

làm. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 
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- Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy 

ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy ngày 22/11/2013; Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 

99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 

25-KH/TU ngày 08/9/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Kết luận số 02-

KL/TW; Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an về tổng 

rà soát, kiểm tra an toàn về phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cưu hộ (PCCC và 

CNCH) trên phạm vi toàn quốc và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng 

cường công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở nguy hiểm cháy, nổ. 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định của Pháp luật về 

PCCC và CNCH đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, 

công đoàn, đoàn thanh niên, các ứng dụng trực tuyến (Zalo, Facebook), … 

2. Công tác kiểm tra công tác PCCC và CNCH 

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

ở cơ quan, đơn vị; xác định công tác PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình quản lý, điều hành công tác của 

cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai công tác tự kiểm tra định kỳ và chủ động khắc phục những thiếu 

sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đề ra biện pháp khắc 

phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

- Nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ. Xây dựng, 

phương án chữa cháy, trang bị đủ những phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo 

quy định, bố trí bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy. Tổ chức cho tất cả 

các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan học cách sử dụng 

và biết sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 

- Sắp xếp hệ thống tủ, bàn, máy tính, hồ sơ lưu và các thiết bị khác trong 

phòng làm việc, kho lưu trữ, … khoa học, gọn gàng để hạn chế thiệt hại khi có sự cố 

xảy ra; Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong cơ quan (đường dây, hệ 

thống đèn, quạt, máy lạnh,…).  

3. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH 

tại chỗ 

- Triển khai thực hiện tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội viên 

PCCC và CNCH mới chưa được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC theo quy định; Thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện rà 

soát, đánh giá thực trạng xây dựng, hoàn thiện các phương án chữa cháy, CNCH và 

định kỳ tổ chức thực tập, diễn tập, tập huấn các nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực 

lượng PCCC tại đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, CNCH kịp thời nếu có sự 
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cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các phòng, đơn vị, cá 

nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH. 

- Quan tâm đầu tư mua sắm, bổ sung, sửa chữa, thay thế trang thiết bị, phương 

tiện chữa cháy, CNCH đáp ứng yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:  

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 

29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

ngày 22/11/2013; Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 

99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 

25-KH/TU ngày 08/9/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Kết luận số 02-

KL/TW; Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an về tổng 

rà soát, kiểm tra an toàn về phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cưu hộ (PCCC và 

CNCH) trên phạm vi toàn quốc và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng 

cường công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở nguy hiểm cháy, nổ và Kế hoạch này 

nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong giai 

đoạn hiện nay.  

2. Giao Văn phòng Sở: 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để triển khai, tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và chế độ sơ kết, tổng kết công tác 

PCCC và CNCH.  

- Tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc các 

phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCCC và 

CNCH đã được phân công. 

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc 

triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

phòng và đơn vị trực thuộc báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng Sở) để xem 

xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế 

của đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (b/c); 

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Đông 
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