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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của 

 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy  

trong tình hình mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình 

hình mới. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 

13/01/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 83/KH-

UBND); Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (Sau đây viết tắt 

là Chỉ thị số 01/CT-TTg) đến toàn thể công chức, viên chức, lao động của Sở 

nhằm thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, lao động, 

phát huy sức mạnh của cả cơ quan, kịp thời đề ra các biện pháp phù hợp, thiết 

thực, hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tạo môi 

trường làm việc an toàn, thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 

được giao. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác bảo đảm thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến Chỉ thị số 01/CT-TTg; Kế 

hoạch số 83/KH-UBND tại các hội nghị của cơ quan và chuyển đến tài khoản cá 

nhân trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở nhằm tạo sự chuyển 

biến tích cực về nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng và hành động của công 

chức, viên chức, lao động của Sở về trong việc thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.  
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2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ: Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Công văn số 319/TB-

VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công 

tác CNCH của lực lượng PCCC; Kế hoạch số 78-KH/TW ngày 30/8/2021 của 

Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban 

Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Kế hoạch 

số 2720/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và Kế hoạch số      

78-KH/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng; Kế hoạch số 2721/KH-UBND ngày 

21/10/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về tiếp tục thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng 

PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH. 

3. Tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy 

chữa cháy theo phương châm “Bốn tại chỗ”, gắn với xây dựng phong trào “Toàn 

dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

4. Tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở, các cuộc 

họp của cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các quy định của pháp luật và 

các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

nhằm nâng cao ý thức của công chức, viên chức và lao động, góp phần thúc đẩy 

phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày càng đi vào 

chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. 

5. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy, chữa 

cháy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị  (thời gian thực hiện trong tháng 10); tham gia các hoạt động kỷ niệm, các 

cuộc thi nhân ngày truyền thống về phòng cháy, chữa cháy. 

6. Thường xuyên kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở nhằm đảm 

bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan. Tạo mọi điều 

kiện để đội phòng cháy chữa cháy cơ sở được tham gia huấn luyện, diễn tập về 

công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

7. Tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức các 

lớp huấn luyện nghiệp vụ nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ 

năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các 

phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu nhằm làm cho công chức, viên chức, 

người lao động, đặc biệt là lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở thành thạo 

các kỹ năng bảo quản, sử dụng trang thiết bị phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy; các biện pháp phòng cháy, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ đối với cơ sở. 
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8. Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc cần bố trí các trang thiết 

bị cần thiết để bảo quản an toàn tài liệu, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy, tại mỗi các tầng làm việc của trụ sở cơ quan bố trí ít nhất 03 

bình chữa cháy, niêm yết đầy đủ nội quy, tiêu lệnh; lắp đạt hệ thống chống sét tự 

động. Dụng cụ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy thường 

xuyên được kiểm tra và đặt ở vị trí thuận lợi sẵn sàng cho việc chữa cháy tại 

chỗ.  

9. Kho lưu trữ hồ sơ của Văn phòng đăng ký Đất đai xây dựng phương án 

bảo quản hồ sơ tài liệu an toàn, có phương pháp ngăn ngừa những vị trí có nguy 

cơ cháy nổ cao; bộ phận bảo vệ của Sở và các đơn vị trực thuộc định kỳ 1 

tháng/1 lần kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai đến công chức, viên chức và 

người lao động thực hiện các nội dung của Kế hoạch này;  

2. Văn phòng Đăng ký Đất đai tuyên truyền kịp thời các quy định của pháp 

luật và các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, các văn bản 

của cấp trên về phòng cháy, chữa cháy mới ban hành; các cuộc thi, các hoạt 

động nhân các ngày truyền thống về phòng cháy, chữa cháy trên trang thông tin 

điện tử của Sở; Chỉ đạo bộ phận quản lý Kho thường xuyên kiểm tra công tác 

phòng cháy tại các kho lưu trữ, đảm bảo an toàn hồ sơ, tài liệu. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng và đơn vị thực hiện 

đúng theo Kế hoạch đề ra; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo 

đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg 

ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, 

chữa cháy trong tình hình mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh Cao Bằng; 

- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Bản giấy); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

                            
 Đàm Văn Riểm  
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