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KẾ HOẠCH  

Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022. Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Triển khai nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ 

theo Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về 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 và chữa cháy; Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 07/1/2022 của UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan luôn luôn nâng cao 

nhận thức và ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 

cứu nạn, cứu hộ (CNCH); đồng thời xác định đây là một yêu cầu cấp thiết, gắn 

liền với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong đơn vị. 

- Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do 

cháy, nổ gây ra trong cơ quan, đơn vị.  

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định về an toàn PCCC. 

- Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng làm nhiệm vụ 

PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

- Tuyên truyền sâu rộng Luật phòng cháy, chữa cháy, các Nghị định, Thông 

tư hướng dẫn, quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… 

nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và người 

lao động đối với công tác PCCC và CNCH. 

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về PCCC bằng băng rôn, khẩu hiệu, 

tin bài về các hoạt động về công tác PCCC. 
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2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận số 

02- KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 1492/QĐ-

TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành 

động số 09-CTr/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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 và chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

99/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 ngày 27/11/2019 về tiếp tục hoàn thiện, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

chỉ đạo khắc phục những tồn tại, bất cập về PCCC. 

- Xây dựng Phương án PCCC và CNCH của đơn vị; Củng cố, kiện toàn Đội 

PCCC&CNCH cơ sở; Phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH phù hợp tình hình thực 

tiễn tại đơn vị; Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tốt các phương tiện chữa cháy 

được trang bị; kịp thời sửa chữa, thay thế, bổ sung các thiết bị cần thiết cho phòng 

chống cháy, nổ tại đơn vị. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng PCCC tại địa 

phương tham gia huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, tổ chức thực tập 

phương án chữa cháy và CNCH theo các tình huống đã đề ra nhằm nâng cao khả 

năng, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ tại đơn vị.  

- Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị để xảy ra tình 

trạng vi phạm nghiêm trọng về PCCC. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 21 năm Ngày toàn dân phòng 

cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2022). Gắn phong trào toàn dân PCCC và 

CNCH với các phòng trào thi đua yêu nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc sở  

- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai Kế hoạch này 

đến toàn thể đến cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị về PCCC và CNCH. 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch PCCC 

và CNCH của đơn vị mình, triển khai đạt kết quả tốt. 

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn Đội PCCC và CNCH đảm bảo sẵn sàng 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC và các ban, 

ngành chức năng triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại đơn vị. 
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Báo cáo kết quả thực hiện về Sở (qua Văn phòng) định kỳ 6 tháng (trước 

ngày 10/5/2022), một năm (trước ngày 10/11/2022) kèm bản mềm về email: 

vanphongsolaodongnd@gmail.com 

2. Văn phòng sở 

- Xây dựng và tham mưu triển khai phương án PCCC tại trụ sở cơ quan. Rà 

soát, kiện toàn Đội PCCC và CNCH đảm bảo sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ. Phối hợp với Thanh tra Sở lồng ghép thanh tra, kiểm tra về công tác PCCC 

vào các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của sở. 

- Đăng tải lên Cổng TTĐT của Sở các văn bản của Trung ương, tỉnh, sở  

quy định về công tác PCCC và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác 

PCCC. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở ; tham mưu cho Lãnh đạo Sở, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

theo đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện các 

nội dung theo kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;                              

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu VT; VP. 

GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

 

Hoàng Đức Trọng 
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