
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRI11NG Dc 1p — Tu' do — Hanh phüc 

S: /KH-UBND Xuân Tru'àng, ngày tháng 01 nàm 2022 

KE ROACH 
Thiuc hin nhim vii phông cháy, chfia cháy và ciru nin, ctru h 11am 2022 

Thirc hin Kê hoach s 01/KH-UBND ngày 07/01/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic thirc hin nhim vi1 phông cháy, cha cháy (PCCC) và ciru nan, 
ciru h (CNCH) näm 2022, UBND huyn Xuân Trung xây dirng kê hoach  thirc 
hin nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Nâng cao thirc tir giác cüa can b và nhân dan trong vic chétp hành quy 
djnh cüa pháp 1ut ye ccc và CNCH, xây dçrng và nhân rng các mô hInh, diên 
hInh tiên tiên trong phong trào toàn dan tham gia PCCC, thirc hin dam bâo an 
toàn PCCC trén dja bàn huyn. 

2. Tang cu?mg hiu hic quãn 1 Nhà ntrâc v PCCC vàCNCH, thrc hin 
dông b các giãi pháp dam bão an toàn cháy, no, tai nan,  six cO, không dê xây ra 
cháy, no lan gay hu qua nghiêm tr9ng, thit hai  ye nguai và tài san, gop phân thiic 
day s11 nghip phát triên kinh tê, van hóa, xã hi trên dja bàn huyn. 

3. Tp trung dâu tu cho cong tác PCCC và CNCH, xây dirng 1irc luçmg Cänh 
sat ccc và CNCH, 1irc luqng PCCC tai  chô dáp tmg yêu cau, nhim vii trong 
tInh hInh mâi. 

II. NQ! DUNG 

1. Tip tc trin khai thrc hin các van bàn chi dao  cüa Trung uo'ng, cüa tinh 
ye ccc và CNCH. 

- To chirc s kt 01 näm thirc hin Nghj djnh s 136/2020/ND-CP ngày 
24/11/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut 
phông cháy và chüa cháy, Luat  süa dôi bô sung mt so diéu cüa Lutt phông cháy 
và chüa cháy; sci két 05 näm thrc hin Ngh djnh so 83/201 7/ND-CP ngày 
18/7/2017 cüa ChInh phü quy djrih ye cOng tác ciru nan,  can h can 1irc luqng 
PCCC; tong kêt thirc hin Kê hoach so 151/KH-BCA ngày 12/4/202 1 cüa B Cong 
an, Ké hoach so 47/KH-UBND ngày 19/4/202 1 cUa UBND tinh ye thrc hin dçit 
cao diem tuyên truyên, kiêm tra an toàn PCCC dôi vâi khu dan cu, h gia dInh, nba 
dê a kêt hp san xuât, kinh doanh. 

- Tang cuang cài each thu tiic hành chInh, ang dçing cong ngh thông tin, 
chuyên dôi sO de giâi quyét thu tiic hành chInh, giâm thai gian di lai, tao dieu kin 
thun lçii cho Nliân dan trong thçrc hin quy djnh ye ccc yà CNCH. 

2. Thirc hin ph bin, tuyên truyn pháp 1ut, kin thüc v PCCC, k näng 
thoát nan,  thoát hiêm den các tang lap nhân dan; cüng cô kin toàn, nâng cao vai 
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trô, hiu qua hot dng cüa hrc luçing PCCC co sâ, hrc luçmg dan phông; sa kt 
dánh giá hiu qua và nhân rng các mô hInh an toàn PCCC, các diên hInh tiên tin 
trong phong trào toàn dan tham gia cong tác PCCC và CNCH; can cir tInh hInh 
thirc té to chüc các hot dng thit thrc k nim 21 näm Ngày toàn dan ccc 
(04/10/2001-04/10/2022). 

3. Nâng cao vai trô, trách nhiem  cüa ngithi dirng du các ca quan, dan vj, 
dja phiiang và Ban chi dao  phông cháy và chüa cháy các cp, các ngành trong chi 
dao khäc phic nhüng ton t.i, bat cp ye PCCC cüa dja phuang, dan vj. Quan tam 
kin toàn 1irc hxcng, dâutu kinh phi mua sam, trang bj phuang tin, thit bj cn 
thiêt, phü hçip, phát buy tot phuang châm "4 ti ch" trong cong tác PCCC. 

4. Nâng cao hiu qua quàn 1 Nba nithc v PCCC; kim tra vic chip hành 
pháp 1u.t ye ccc theo chuyên dé doi vói mt so 1oii hInh cci si có nguy him 
cháy no cao; kjp thyi phát hin, yêu câu, h1thng dn khAc phiic tn tti v PCCC; xir 
1 nghiêm nhung hành vi vi phtm pháp 1ut v PCCC theo quy djnh. 

5. Th%rc hin d.0 tii các d1r an quy hoach dO thj, dir an d.0 tu cci sâ san xuât 
cong nghip, khu dan cu, ci1m cOng nghip, khu vui chai giài trI yéu cu phâi dam 
bão diêu kin an toàn theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye pccc. 

6. Triên khai thirc hin D an cong tác PCCC và CNCH phiic vii sir nghip 
phát triên kinh tê xâ hi thii k' 202 1-2030, tam nhIn den nàm 2050. Tnthc mit, 
duy trI hiu qua hoat dng cüa 1irc hxçing tai  chO, trang bj phiscrng tin chüa cháy và 
CNCH can thiêt dáp 1'rng yêu câu nhim vui. 

III. TO CHU'C TH!fC HI1N 

1. Cong an huyn: 

- Chü trI, phi hçip vâi các cc quan, ban, ngành có lien quan theo dOi, dOn 
dc, hi.thng dn các dja phucing thirc hin các Chi thj, Nghj quyêt, Quyêt dinh, van 
bàn chi dao  thirc hin cOng tác PCCC và CNCH cüa các cap, các ngành. Tham 
muu UBND huyn t chirc so, tng kêt vic thirc hin các van bàn chi dto ye cOng 
tác PCCC và CNCH. Theo döi, huâng dan, kiêm tra, don dOc vic triên khai thirc 
hin cong tác PCCC và CNCH cüa các Co quan, dan vj, dja phuang. TOng hçp kêt 
qua, djnh k' báo cáo COng an tinh, UBND huyn, Ban chi do PCCC&CNCH 
huyn theo quy djnh. 

- Tiêp tiic dy manh thirc hin cái cách các thU tVc  hành chInh, 1rng diing 
cong ngh thông tin, chuyn di s de giài quyêt thU tçic hành chinh trong thurc 
hin quy djnh v PCCC và CNCH. Phi hçip vth các co quan, don vi day manh 
tuyôn truyên, ph bin, giáo diic pháp lut v PCCC, huó'ng dn thixc hin phông 
nguia cháy, n, tai nan,  sir cO và k nàng, thoát nan,  thoát hiêm cho can b, nhân 
dan khi xãy ra cháy, n; phát dng hiu qua phong trào toàn dan tham gia cOng tác 
PCCC tü huyn dn Co si. 

- DOn dc, huàng dan, nâng cao vai tró, trach nhim cUa ngui dUng du co 
quan, don vj, dja phuong và Ban Chi dao  phông chay và chtia cháy cac cap trong 

chi dao  khc phuic nhüng tn tai,  bat cp ye ccc. Tham muu cac cap, các ngành 
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cüng c& kin toàn, bi duöng nâng cao cht luçing hott dng cüa 1rc 1uçmg dan 
phông, lirc luçing phông cháy co sâ tai  các khu dan cu và các co si có nguy hiêm 
cháy, no. Tham rnixu UBNID huyn to chirc huân luyn nghip v1i quãn l Nhà 
nuâc ye ccc doi vói UBND cap xã; xây dimg nhân rng các mô hInh an toàn 
PCCC, hung dan thçrc hin các tiêu chI và xét cong nhn dcm vj din hInh tiên 
tiên trong phong trâo toàn dan pccc. 

- Chü trI, tham mixu UBND huyn thành 1p các doàn kim tra lien ngành tai 
các dja phuong, cci sâ con nh0ng ton tai  ye PCCC; to chirc kiêm tra két qua thirc 
hin Kê hoach so 47/KH-UBND cüa UBND tinh ye cao diem tuyên truyên, kiêrn 
tra an toàn ye PCCC dOi vâi khu dan cu, h gia dInh, nhà dé a kêt hçp san xuât, 
kinh doanh; kiêm tra chuyên dê dôi vâi !oii hInh Ca sO': Chor và trung tam thuo'ng 
mai, chê biên gO, dt may, các tram biên áp, ciim cong nghip, boa chat,... Phát 
hin, yêu câu và huO'ng dan khäc phiic ton tai,  so hO' ye Pccc, xir 1 nghiêm 
nhu'ng bath vi vi phm pháp lu.t ye ccc (Hoàn thành truâc 3 0/9/2022). 

- Xây dmg, trin khai thirc hin các k hoach, phuong an ccc tham gia 
bão dam an toàn các sir kin ChInh trj, van hóa trên dja bàn huyn. 

- Phi hcip vâi các co quan lien quan rà soát the dir an quy hoach do thj, khu 
dan cu, ciim cong nghip, khu vui chori giâi trI, yêu câu dam bào diêu kin an toàn 
theo tiêu chuân k thut ye ccc và CNCH, nhât là ha tang co sO', nhu diRmg 
giao thOng, nguOn nrn9c phiic vi chta cháy, h thông din, h thông thông tin lien 
lac, lOi thoát nan,  thoát hiêm. 

- Huàng dan, kirn tra, dOn dc vic chap hành quy djnh pháp lu.t v PCCC 
tai trii sO' co quan các cap, ngành Va CC Co SO', dja bàn trQng diem ye pccc. To 
chirc thu&ng trirc san sang chtta cháy và ciru nan,  ciu h; phOi hp hithng dn to 
chüc diên t.p các phuong an xir 1 tInh huOng cháy 1O'n vOi nhiêu 1irc luqng tham 
gia dâ ducic cap có thâm quyên phê duyt. 

2. Phông Tài chInh - K hoch huyn: 

- Phi hcp vO'i Cong an huyn tham mini UBND huyn ngun kinh phi phiic 
v11 xây drng và nâng cao nàng 1irc cho hrc luqng dan phOng. 

- Phi hqp vO'i Cong an huyn d xut thixc hin Nghj djnh s 165/2016/ND-
CP ngày 24/12/20 16 cüa ChInh phü quy djnh ye quãn l, sü diing ngân sách nhà 
nuO'c dôi vO'i mt sO hoat  dng thuc linh yuc quôc phông, an ninh; Cong van sO 
7077/BTC-VI ngày 12/6/2020 cüa B Tài chInh ye viêc huàng dan thirc hin ho 
trq kinh phi cho 1irc luqng Cãnh sat ccc dóng tren dja bàn tr nguOn ngân sách 
dja phuung. 

3. Phông VH&TT, Trung tam V}I-TT&TT huyn: Phi hap yO'j Cong an 
huyn to chirc eac dqt cao diem tuyên truyen pháp 1ut ye PCCC; xây dirng các 
chuyen mvc,  tin bâi tuyen truyên ye PCCC&CNCH trén h thông phát thanh huyn 
yà dài truyn thanh các xã, thj trân dê nhân dan biet, thirc hin; Ké ye, chang treo 
panO, áp phIeh, khâu hiu, bang zôn tuyên truyen ye cOng tác PCCC&CNCH tai 
các cong sO', khu dan cu, norm cOng cong, tren càc trllC duO'ng chInh, khu trung tam 
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huyn, dja bàn tr9ng dim d xãy ra cháy, n, dc bin trong dçit cao dim th chirc 
các hoat dng huàng i.rng Ngày toàn dan ccc. 

4. Phông Giáo diic và Dào tio huyn: 

- Chi do các don vj, co s& giáo diic tr%rc thuc t chirc thirc hin nghiêm 
quy djnh cüa pháp lust ye ccc trong dâu tiz xây dirng và các diu kin dam bâo 
an toàn cháy, no, tai nn, sr Co ti trçl sâ lam vic và co sâ giáo diic. 

- Phôi hçip vâi Cong an huyn chi dao  t chic các hott dng ngoi khóa 
tuyên truyên, pho biên kiên thüc PCCC, huân luyn k' nàng thoát him, x1r 1 tInh 
huông cháy dôi vOi can b, giáo viên, h9c sinh thuc ngành quàn l. 

5. Din 1yc Xuân Trtrbng: PhOi hqp vth các co quan, don vj lien quan t 
chüc tong kiêm tra h thông, mng lrni din tai  khu dan cu phOng ngüa nguy co 
cháy, no h thOng, thiêt bi din; huàng dn ngixñ dan 1p dt h thng din, si:r 
diing din an toàn, nhât là h thông din sau cong to. 

6. UBND các xã, thi trân Va Thu tru'&ng các co' quan có lien quan: 

- Phát huy vai trô, trách nhim cüa ngixii drng du trong ViC Chi do, t 
chirc triên khai thrc hin nhim viii cOng tác PCCC&CNCH; kin toàn và nâng cao 
chat lugng hot dng cüa Ban chi dao  PCCC&CNCH cap xã. Phôi hçip vOi lirc 
hrcmg Cong an và các ban, ngành chirc näng triên khai thrc hin hiu qua cOng tác 
PCCC&CNCH i dja phucmg, don vj mInh. 

- Cüng c& kin toàn, nâng cao chit luçing hot dng và du tu trang thit bj, 
phuong tin, trang phic cha cháy, ciru nan, ciru h Va tO chüc huân luyn nghip 
viii cho içrc luqng dan phông; chi dao  nguôi düng dâu CáC Co quan, doanh nghip 
trên dja bàn thirc hin day dü CaC quy djnh cüa pháp lut ye PCCC&CNCH, dc 
bit là xây dimg và phát huy hiu qua hot dng cüa 1irc hrcing PCCC co sâ. Chi 
dto to chirc thirc hin dâu tis xây dirng, cai tto ben, bãi, ho thu nuc cho chUa 
cháy, 1p d.t, bO sung các tri ni.nic chUa cháy dOi vii các khu dan cu, ciim cong 
nghip trên dja bàn quán l. 

- Dãng k các din hInh tiên tin trong phong trào toàn dan tham gia PCCC, 
xây drng và nhân rng các mô hInh hiu qua an toàn ye PCCC. TO chüc hoat dng 
thi& thrc huing ü'ng Ngày toàn dan PCCC (ngày 4/10), và Tháng an toàn PCCC 
(thang 10). 

- Tang cung kim tra, don dc vic thçrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v 
PCCC&CNCH, chi1 tr9ng kiêm tra: Trách nhim cüa nguàri dirng dâu; chat luçYng 
hoat dng cüa lirc luçcng PCCC tui ch; vic chü dng phông ngra, ngàn chn cháy 
lan, kjp thai phát hin cháy tir ban dâu và chân chinh, khäc phiic nhrng thiêu sot, 
tn tai  trong phông ngüa cháy nO, tai nan,  sr cô. Xir l nghiêm các trithng hp vi 
pham pháp lu.t v PCCC&CNCH tai  dja bàn, linh virc phii trach, quan l. 

7. D ngh Uy ban MTTQ va các doan the nhãn dan trong huyn: Chi 
dao các t chüc thành vien phi hçip vai 1irc luçing Cong an day manh  tuyen truyên 
pháp lut v PCCC, phông n, phông ngaa tai nan,  sir cô; 4n dng nhân dan tIch 
crc thirc hin phong trào toàn dan tham gia PCCC&CNCH, xây dirng và nhân 
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rng các mô hInh an toàn PCCC tai  các khu dan cu và các khu v1rc tp trung nhiu 
Co s& san xuât, kinh doanh, djch v1i. 

8. Các d1ng chI thành viên Ban chi do PCCC huyn: Can cir chirc näng, 
nhiëm vu và dja bàn, linh vrc duc phân cong ph trách thung xuyên quan tam 
chi dao,  trrc tiêp dôc, kiêm tra Cong tác PCCC, yeu cau khäc phic thiu sOt, vi 
phm, chap hành nghiêm các quy djnh cUa pháp 1ut ye ccc. 

Yêu cu ThU trixàng các Co quan, don vj lien quan; ChU tjch UBNID các xâ, 
thj trân thiic hin nghiêm ni dung Kê hoach  nay.!. 

Noinhiin9- 
- Cong an tinh; 
- TT Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Các cci quan, dcn vi liOn quan; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Cong TTDT huyn; 
-Liru:VT,CA. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Dng NgQc Cu*ng 
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