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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /KH - UBND Tân Đồng, ngày 24 tháng 05 năm 2022  

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 07/12/2021 của Thành ủy 

và Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND 

thành phố Đồng Xoài về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng cháy và chữa cháy. UBND phường Tân Đồng ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau:   

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

- Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và 

mội tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 45-

KH/TU ngày 07/12/2021 của Thành ủy; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 

11/11/2021 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về chương trình, hành động tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 47- CT/TW. 

2. Yêu cầu 

- Các Ban, ngành, đoàn thể, khu phố tập trung tổ chức quán triệt, chỉ đạo 

triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 

47-CT/TW.  

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để thực hiện có 

hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW. 

- Lấy việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí 

đánh giá chất lượng hoạt động của Ban, ngành, đoàn thể, khu phố. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận 02-

KL/TW đến Cán bộ, nhân viên và toàn thể cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ 

thương mại và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường. 

2. Phải luôn xác định PCCC và CNCH là một nhiệm vụ quan trọng, cần 

thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống nếu xảy ra 
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cháy nổ, sự cố, thiên tai, đảm bảo an toàn, kịp thời, có hiệu quả theo phương 

châm 4 tại chỗ. Ban, ngành, đoàn thể, khu phố, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh cá thể… phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo PCCC và 

CNCH trong phạm vi quản lý, trách nhiệm của mình. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ 

chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCC và CNCH. 

3. Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân 

dân để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tự giác chấp hành, thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Kịp thời biểu 

dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

PCCC và CNCH. 

4. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện 

và có biện pháp giải quyết, khắc phục hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải 

quyết, khắc phục những thiếu sót, bất cập trong công tác PCCC và CNCH. 

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

cơ sở kinh doanh, sản xuất, chủ hộ gia đình tự giác kiểm tra công tác phòng cháy 

chữa cháy định kỳ, nhất là trong quản lý hệ thống, thiết bị điện, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt và các chất cháy, hàng nguy hiểm cháy nổ. Chủ động trang bị các 

phương tiện PCCC tại chỗ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động và điều kiện 

của cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, hộ gia đình theo quy định pháp luật. 

5. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp 

và có kế hoạch dự trù kinh phí trong công tác bảo trì, mua sắm phương tiện, 

trang thiết bị PCCC, CNCH đảm bảo cho công tác PCCC tại đơn vị và công tác 

CNCH do thiên tai lũ lụt hàng năm. 

6. Chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó đẩy mạnh xây dựng, 

triển khai các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và phát 

huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phục vụ công tác 

PCCC và CNCH. 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC 

và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở đảm bảo theo các 

quy định và theo yêu cầu thực tiễn. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng của các lực 

lượng này với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ 

trong hoạt động PCCC và CNCH. 

8. Tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ 

sở có nguy cơ cháy, nổ cao cần phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về 

PCCC và CNCH. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 

và CNCH tại địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý...Tổ chức thực 
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hiện các quy định và những giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý 

tại địa phương theo phân cấp quy định tại Nghị định số 136/2000/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. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

1. Công an phường. 

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường báo cáo tổng kết thi hành Luật 

PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; rà soát, đề xuất cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản thi 

hành về PCCC và CNCH (hoàn thành trong quý II/2022); Báo cáo sơ kết thực 

hiện Nghị quyết số 83/2017 của Chính phủ quy định công tác CNCH của lực 

lượng PCCC. 

- Xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, chương 

trình, kế hoạch phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, khu phố trong công tác 

PCCC, CNCH. 

- Chủ trì phối hợp với Ban BVDP, Trưởng các khu phố thống kê, lập 

danh sách, kiểm tra, xử lý vi phạm, kết hợp phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn 

các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trên địa bàn phường và hộ gia đình, khu 

dân cư về việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ.  

- Xây dựng phong trào dân tham gia PCCC và CNCH gắn với phong trào 

bảo vệ ANTQ sâu, rộng và có hiệu quả ở các khu dân cư. 

- Tăng cường công tác đảm bảo PCCC, tập trung xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm về PCCC, CNCH.  

- Tham mưu UBND phường sửa đổi, bổ sung phương án PCCC, kiện 

toàn Đội PCCC và CNCH UBND phường, 05 tổ PCCC, CNCH khu phố và 

kiểm tra, đề xuất mua sắm, bảo trì các phương tiện PCCC, CNCH phù hợp thực 

tế và công tác tập huấn để đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác PCCC, CNCH.  

- Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế tham mưu tổ chức mở các đợt cao 

điểm về an toàn PCCC và CNCH để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về 

PCCC và CNCH tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, khu dân cư… 

- Rà soát, tổng hợp và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố 

Đồng Xoài kịp thời tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện cao điểm. 

- Phối hợp Ban chỉ huy Quân sự phường trong công tác báo cáo sơ kết 

thực hiện Nghị quyết số 78/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp 

giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC 

đối với cơ sở quốc phòng; Thông tư liên tịch số 03/20174/TTLT BCA-BQP 
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ngày 03/09/2014 của BCA và BQP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị quyết số 78/2011/NĐ-CP để xem xét, sửa đổi cho phù hợp. 

2. Ban Chỉ huy quân sự phường. 

- Chủ động kết hợp Công an phường xây dựng kế hoạch cứu nạn cứu hộ 

đối với thiên tai lũ lụt tại địa phương. 

- Quản lý, bảo quản các phương tiện PCCC, CNCH tại UBND phường. 

- Đảm bảo quân số trực chiến đấu trong Đội PCCC tại chỗ của UBND 

phường. 

- Phối hợp Công an phường trong công tác báo cáo sơ kết thực hiện Nghị 

quyết số 78/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công 

an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở 

quốc phòng; Thông tư liên tịch số 03/20174/TTLT BCA-BQP ngày 03/09/2014 

của BCA và BQP quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghi quyết số 

78/2011/NĐ-CP để xem xét, sửa đổi cho phù hợp. 

3. Công chức Tài chính – Kế toán. 

Phối hợp với Công an phường tham mưu UBND phường bố trí kinh phí 

hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, hướng 

dẫn PCCC và CNCH trong các đợt cao điểm; bố trí kinh phí mua sắm, bảo trì 

các phương tiện PCCC, CNCH tại trụ sở UBND phường; Hướng dẫn sử dụng và 

thanh quyết toán đúng quy định. 

4. Công chức Địa chính - Xây dựng. 

- Trong quá trình kiểm tra xử lý, quản lý công trình xây dựng, nhất là các 

hộ nhà để ở kết hợp kinh doanh, sản xuất thì kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn 

pháp luật về PCCC, đồng thời báo Công an phường xử lý vi phạm đối với các tổ 

chức, cá nhân có công trình vi phạm nghiêm trọng về PCCC và CNCH. 

- Rà soát hiện trạng đường giao thông bảo đảm cho xe chữa cháy, 

CNCH hoạt động trong các khu dân cư, chung cư, thống kê các khu vực có 

diện tích, không gian công cộng, giao thông đang bị lấn chiếm trái phép ảnh 

hưởng đến công tác chữa cháy, CNCH; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, 

buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu. Đối với các khu dân cư cũ đã được xây 

dựng trên 25 năm, báo cáo UBND vận động yêu cầu các hộ gia đình trả lại diện 

tích đất, các không gian lấn chiếm hiện đang làm cản trở các hoạt động chữa 

cháy, CNCH. 

- Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy 

hoạch giải tỏa từ đó đề xuất các biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; 

đặc biệt là các giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập về giao thông, 

nguồn nước, thông tin liên lạc... phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Vận 

động, yêu cầu tổ chức, cá nhân di dời các cơ sở sản xuất có nguy hiểm cháy, nổ 

không đáp ứng yêu cầu điều kiện an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư và đầu tư, 
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mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ. 

5. Công chức Văn hóa – xã hội. 

Chủ trì, phối hợp với các ban ngành và khu phố đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền, nêu gương các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác PCCC và 

CNCH góp phần động viên quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC và 

CNCH trên địa bàn phường. Nghiên cứu, áp dụng, phát huy hiệu quả các hình 

thức tuyên truyền qua mạng thông tin điện tử, mạng xã hội. 

 6. Trạm y tế phường. 

Chủ động phối hợp, hiệp đồng trong hoạt động tổ chức sơ, cấp cứu kịp 

thời các nạn nhân do cháy, nổ, sự cố, tại nạn gây ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại về 

tính mạng, sức khỏe nạn nhân. 

7. Ban quản trị trang thông tin điện tử của phường Tân Đồng. 

Chủ động xây dựng các chương trình tuyên truyền, đưa các tin, bài, 

phóng sự có nội dung giáo dục pháp luật, công tác PCCC và CNCH, cảnh báo 

nguy cơ, đề phòng các tai nạn cháy, nổ. Nêu gương điển hình tiên tiến, những 

mô hình xuất sắc. 

8. Công chức Lao động – Thương binh và xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai có 

hiệu quả Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động 

– Thương binh và xã hội về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều 

động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viện đội dân 

phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ PCCC. Đề xuất chế độ, chính sách thỏa đáng với những người bị 

thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, CNCH theo 

quy định 

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 

- Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 

hành pháp luật về công tác PCCC và CNCH 

- Đề nghị vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn 

dân bảo vệ tham gia đảm bảo PCCC và CNCH”; giám sát việc thực hiện đợt 

cao điểm và các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn 

phường.  

- Đề nghị chủ động phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật. 

10. Các khu phố 

Đẩy mạnh và phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và 

CNCH ở địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân 

đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH. Làm tốt công tác nắm thông tin về các cơ 

sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ tại địa bàn khu phố không chấp hành, không 
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đảm bảo về an toàn PCCC và CNCH, kịp thời báo cáo UBND phường (qua công 

an phường) xử lý theo quy định pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các Ban, Ngành, đoàn thể, các khu phố có liên quan căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND phường (qua Công an phường) trước ngày 05/9 

hàng năm. 

2. Giao Công an phường chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả tổng hợp tham mưu 

UBND phường báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/9 hàng năm. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thành phố Đồng Xoài; 

- CATP Đồng Xoài (QLHC); 

- Đảng ủy phường; 

- UBMTTQ phường;  XDPTTDBVANTQ  PHƯỜNG   
- Các ban, ngành, đoàn thể, khu phố;  

- Công an phường; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 
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