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KẾ HOẠCH 

Vận động, tuyên truyền xây dựng phòng trào toàn dân tham gia PCCC, 

xây dựng mô hình Tổ liên gia, Điểm chữa cháy công cộng  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-CAT-PC07 ngày 19/01/2023 của Giám 

đốc Công an tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng 

phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2023. 

 Thực hiện kế hoạch số 60/KH-CAH-QLHC ngày 27/01/2023 về thực hiện 

công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 

2023. Uỷ ban nhân dân thị trấn Ninh Cường xây dựng Kế hoạch nội dung như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ 

Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh, 

Huyện uỷ, UBND huyện về công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn 

dân PCCC và CNCH. Phát huy, đẩy mạnh, đa dạng hóa, tăng cường ứng dụng 

nền tảng số, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền PCCC và CNCH. 

 2. Nâng cao ý thức tự giác của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành 

quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, 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 huyện. 

 3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, phát huy sức 

mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị đối với công tác PCCC và 

CNCH, bảo đảm thực hiện nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 

100% khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố và “Điểm chữa cháy công cộng”; 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 nhà để ở kết hợp sản xuất kinh 

doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, 

dụng cụ phá dỡ thô sơ; vận động các hộ gia đình có nhà để ở trang bị bình chữa 

cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ; 100% hộ gia đình có ít nhất 01 thành viên 

được huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH. 

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

đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống 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 

huyện. 

 5. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo hiệu 

quả, theo đúng tiến độ đề ra 

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

Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng PCCC tại chỗ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 



 II. NỘI DUNG  

  1. Tham mưu Đảng ủy thị trấn ban hành Nghị quyết về xây dựng mô hình 

“Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, mở lối thoát nạn thứ 

2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, tham gia tuyên truyền 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC; yêu cầu các Chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng 

Nghị quyết, Kế hoạch để tổ chức thực hiện, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ 

định kỳ hằng tháng nội dung như sau: 

2. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, của chính 

quyền cơ sở đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công 

tác đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn PCCC tại các hộ dân 

trên địa bàn thị trấn. Tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát động như mô hình “Ba an toàn về an ninh trật 

tự”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “Tổ Cựu chiến binh vì dân”,... đưa các 

phong trào vào hoạt động có hiệu quả, chất lượng. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, các quy định khác liên quan đến lĩnh vực PCCC &CNCH và 

các biện pháp phòng ngừa, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Làm thay đổi tích 

cực nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn từ đó các cơ quan, 

doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; các hộ kết hợp sản xuất, kinh doanh tại 

nhà ở; nhà chỉ để ở tích cực hưởng ứng tham gia mô hình “tuyên truyền, vận 

động các hộ gia đình có lồng sắt (chuồng cọp) tự giác dỡ bỏ, mở lối thoát nạn thứ 

2, tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy; cứu nạn cứu hộ”. 

4. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, UBND 

thị trấn đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình “tuyên truyền, vận động các hộ gia 

đình có lồng sắt (chuồng cọp) tự giác dỡ bỏ, mở lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị 

dụng cụ phương tiện chữa cháy; cứu nạn cứu hộ”. Tổ chức các hội nghị triển khai 

kế hoạch đồng bộ từ thị trấn xuống đến cơ sở TDP để thực hiện nhiêm túc, có 

hiệu quả mô hình trên. Thành lập tổ công tác xây dựng mô hình “tuyên truyền, 

vận động các hộ gia đình có lồng sắt (chuồng cọp) tự giác dỡ bỏ, mở lối thoát nạn 

thứ 2, tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy; cứu nạn cứu hộ”., trong đó lực 

lượng nòng cốt là Công an thị trấn. 

5. Chủ trì, tham mưu UBND chỉ đạo thực hiện các quy định của Nhà nước 

đối với lĩnh vực PCCC&CNCH và kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình “Tuyên 

truyền, vận động các hộ gia đình có lồng sắt (chuồng cọp) tự giác dỡ bỏ, mở lối 

thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy; cứu nạn cứu hộ”. Chủ 

động xây dựng và đề xuất nội dung, phương thức tuyên truyền liên quan đến lĩnh 

vực PCCC nói chung và nội dung “mở lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ 

phương tiện chữa cháy; cứu nạn cứu hộ” tới rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tăng 

cường vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; các cơ quan, doanh 

nghiệp; cơ sở sản, xuất kinh doanh; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà 

chỉ để ở. 



6. Các chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, tổ 

dân phố thường xuyên phối hợp với Công an thị trấn trong triển khai thực hiện Kế 

hoạch xây dựng phong trào nói trên. Xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên của mình. Trên cơ sở đó phối hợp xây dựng mô hình “tuyên 

truyền, vận động các hộ gia đình có lồng sắt (chuồng cọp) tự giác dỡ bỏ, mở lối 

thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy; cứu nạn cứu hộ” thực 

hiện có hiệu quả 

7. Đội dân phòng (PCCC) có trách nhiệm phối hợp với Công an thị trấn 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND về xây dựng mô hình “tuyên truyền, 

vận động các hộ gia đình có lồng sắt (chuồng cọp) tự giác dỡ bỏ, mở lối thoát nạn 

thứ 2, tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy; cứu nạn cứu hộ”. Thực hiện 

nghiêm chế độ thông tin báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác PCCC 

tại cơ sở với UBND và Công an thị trấn. 

8. Cấp ủy các chi bộ có trách nhiệm quán triệt, triển khai Nghị quyết tới 

Đảng viên trong chi bộ mình và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng thị trấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành viên Ban 

chỉ đạo thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc. 

2. Giao Công an thị trấn chủ trì, phối hợp với Đội dân phòng ở các Tổ dân 

phố, Văn phòng UBND thị trấn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp 

báo cáo về tình hình, kết quả triển khai tuyên truyền trên địa bàn thị trấn. Định kỳ 

hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Uỷ 

ban nhân dân huyện (thông qua Công an huyện). 

3. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về Công an thị trấn để tổng hợp, báo cáo Công an huyện xem xét, chỉ 

đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Trực Ninh; 

  (để báo cáo) 

- Công an huyện Trực Ninh 

(để báo cáo) 

- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn; 

- UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn; 

- Công an thị trấn 

  (để thực hiện) 

- Bí thư các chi bộ; 

-Tổ trưởng TDP; 

- Lưu: VP. 

 T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

NGUYỄN MẠNH HÙNG 
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