
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRỰC HƯNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10 /KH-UBND Trực Hưng, ngày 08  tháng 02 năm 2023  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện 

Trực Ninh về thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH năm 2023, UBND xã 

Trực Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và 

CNCH của cán bộ, nhân dân trong xã; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển 

hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, thực hiện đảm bảo an 

toàn PCCC trên địa bàn. 

2. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, thực hiện 

đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ, tai nạn, sự cố, không để xảy ra 

cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản, góp phần thúc 

đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 

3. Tập trung đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng lực lượng 

PCCC tại chỗ, lực lượng PCCC cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 

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 PCCC; 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 

phòng cháy và chữa cháy; các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

- Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 136/2020/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; tổng kết thực hiện Kế 

hoạch số 513/KH-BCA ngày 01/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra 

an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc. 

- Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số để giải quyết 100% thủ tục hành chính về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn trình và một phần trên cổng dịch vụ công của 

Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện 
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2. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kiến thức về PCCC, kỹ năng 

thoát nạn, thoát hiểm đến các tầng lớp nhân dân; củng cố kiện toàn, nâng cao vai 

trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng; sơ kết 

đánh giá hiệu quả và hướng dẫn nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại 

100% khu dân cư, thônvà hướng dẫn 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản 

xuất kinh doanh tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC; 100% hộ gia đình 

trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy, thiết bị chữa cháy thô sơ) 

và có ít nhất 01 thành viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC; củng cố phát huy 

hiệu quả các mô hình an toàn PCCC, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn 

dân tham gia công tác PCCC và CNCH; căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt 

động thiết thực kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001- 04/10/2023). 

3. Chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị và Ban chỉ đạo PCCC trong chỉ đạo khắc phục những tồn tại, bất cập 

về PCCC của địa phương, đơn vị. Quan tâm kiện toàn lực lượng, đầu tư kinh phí 

mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết, phù hợp, phát huy tốt phương 

châm “4 tại chỗ” trong PCCC và xác định thời điểm vàng để chữa cháy (không quá 

5 phút từ khi có cháy). 

4. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC; kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về PCCC đối với cơ sở thuộc diện quản lý, khu dân cư có nguy hiểm 

cháy nổ cơ sở sản xuất công nghiệp, chợ; kịp thời phát hiện, yêu cầu, hướng dẫn 

khắc phục tồn tại về PCCC; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về 

PCCC. Triển khai kế hoạch, phương án PCCC góp phần đảm bảo ANTT các hoạt 

động của chính trị, văn hóa, kinh tế diễn ra trên địa bàn. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an xã 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH của Trung ương và của 

tỉnh, huyện. Tham mưu UBND xã tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản 

chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về PCCC, hướng dẫn thực hiện phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố 

và kỹ năng, thoát nạn, thoát hiểm cho cán bộ, nhân dân khi xảy ra cháy, nổ; phát 

động hiệu quả phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC từ xã đến cơ sở. Phối 

hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH đối với lực lượng PCCC cơ 

sở, dân phòng và huấn luyện đối với thành viên hộ gia đình (mỗi hộ gia đình có ít 

nhất 01 thành viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC). 

- Hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị và Ban chỉ đạo PCCC các cấp trong chỉ đạo khắc phục những tồn tại, 

bất cập về PCCC; củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động 

của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở tại các khu dân cư và các cơ sở có nguy 

hiểm cháy, nổ; tham mưu UBND xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước 

về PCCC đối với 100% đại diện các hộ gia đình; xây dựng nhân rộng các mô hình 

an toàn PCCC, tập trung hướng dẫn 100% khu dân cư, thôn thành lập mô hình “Tổ 

liên gia an toàn PCCC” và đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh 
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đều tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; hướng dẫn thực hiện các tiêu 

chí và xét công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. 

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện 

công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã, cơ sở còn những tồn tại về PCCC; phát 

hiện, yêu cầu và hướng dẫn khắc phục tồn tại, sơ hở về PCCC, xử lý nghiêm những 

hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. 

2. Bộ phận tài chính, kế toán 

- Tham mưu UBND xã bố trí ngân sách bảo đảm cho công tác PCCC và 

CNCH theo quy định; thực hiện Đề án hỗ trợ kinh phí hằng tháng đối với Đội 

trưởng, Đội phó dân phòng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Ban văn hóa xã, đài truyền thanh xã 

- Phối hợp với Công an xã xây dựng các bài tuyên truyền về hoạt động 

PCCC và CNCH đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, 

nhân dân biết và tích cực tham gia thực hiện. 

- Phối hợp với Công an xã tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật, 

kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH, kẻ vẽ, treo panô, áp phích, khẩu hiệu, 

băng rôn tuyên truyền về PCCC tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, nơi cộng cộng, 

trên các tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy, nổ, nhất là 

trong mùa nắng nóng, hanh khô, các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy” và “Tháng an toàn PCCC” 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội 

 Đề nghị chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an đẩy 

mạnh tuyên truyền pháp luật về PCCC, phòng nổ, phòng ngừa tai nạn, sự cố; vận 

động nhân dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, 

xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn PCCC tại các khu dân cư, các khu vực 

tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

7. Các cơ sở thôn 

 - Phối hợp với Công an xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện 

hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền kiến thức 

pháp luật, nghiệp vụ về PCCC và CNCH, nâng cao hơn nữa nhận thức, tinh thần 

trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ PCCC và CNCH. 

 - Phối hợp với Công an xã, đội trưởng, đội phó đội dân phòng tổ chức rà 

soát, lập danh sách toàn bộ các hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh, các hộ gia đình có nhà để ở; tuyên truyền vận động trang bị bình chữa cháy 

xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, tạo lối thoát nạn thứ 2, phát tờ rơi đối với từng hộ 

gia đình (yêu cầu thống kê hiện số người trong hộ gia đình tham gia huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC&CNCH để chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn).  

- Chủ động đăng ký và xây dựng các mô hình “tổ liên gia an toàn PCCC”, 

“điểm chữa cháy công cộng” theo sự hướng dẫn của lực lượng Công an xã. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Kế hoạch này được phổ biến, quán triệt đến các lực lượng liên quan để 

triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc báo 

cáo ngay lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo. 
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  2. Giao Công an xã Trực Hưng theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo về UBND 

huyện (qua công an huyện) theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ban chỉ đạo PCCC&CNCH huyện; 

- Công an huyện Trực Ninh; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 
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