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KẾ HOẠCH 

Đảm bảoan toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, 

 nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xãtrước, trong và sau dịp 

lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1905/CABT, ngày 22 tháng 12năm 2021 của Công an 

huyện Bạch Thông về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW 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, chữa cháy; Công văn số 1902/CABT, ngày 22/12/2021 

của Công an huyện Bạch Thông về thực hiện kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an 

đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn xây dựng kế hoạch 

tổ chức thực hiện với những nội dung sau: 

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

          1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về PCCC 

đến các chủ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng 

phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. 

 2. Kiểm tra, phát hiện những tồn tại, thiếu sót và hướng dẫn duy trì các điều 

kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản 

xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

PCCC theo quy định của pháp luật. 

 3. Củng cố Đội dân phòng, tổ PCCC cơ sởsẵn sàng thực hiệnnhiệm vụ khi 

có cháy, nổ xảy ra, bố tríđầyđủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC đảm bảo kịp 

thời xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ khi phát sinh, hạn chếđến mức thấp nhất 

thiệt hại về người và tài sản. 

 II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Thành lập Đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn 

công tác PCCC đối với tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xã (thời hạn đến hết 

ngày 24/01/2022 (12/12 âm lịch)phải hoàn thành việc kiểm tra, tuyên truyền và ký 

cam kết đối với 100% nhà ở, hộ gia đình, kết hợp sản xuất kinh doanh). 

- Kiểm tra đối với các hộ gia đình trên địa bàn chưa được kiểm tra và yêu 

cầu chủ hộ cam kết khắc phục các tồn tại, sai phạm trong công tác PCCC và yêu 



cầu khắc phục. Hướng dẫn chủ hộ gia đình các biện pháp an toàn và ký cam kết 

đảm bảo an toàn PCCC.  

- Kiểm tra đôn đốc chủ hộ kinh doanh thực hiện trách nhiệm, điều kiện an 

toàn PCCC, duy trì công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC và ký cam kết đảm bảo 

an toàn PCCC. Chủ động nắm tình hình kiểm tra việc khắc phục những thiếu sót, 

vi phạm về PCCC được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị; xử lý nghiêm 

các trường hợp nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có vi phạm về PCCC nhưng 

không khắc phục bằng các biện pháp xử lý hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt 

động theo quy định. 

2. Phát động phong trào mở lối thoát nạn thứ 2, phá dỡ bỏ “chuồng cọp” 

theo kế hoạch 1163/KH-CABT, ngày 26/8/2021 của Công an huyện về thực hiện 

phong trào tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác gỡ bỏ lồng sắt “chuồng 

cọp” tạo lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(chỉ tiêu thực hiện đến ngày 18/01/2022 phấn đấu 50% nhà chưa có lối thoát nạn 

thứ 2 mở lối thoát nạn thứ 2, đến ngày 30/3/2022, 100% nhà chưa có lối thoát nạn 

thứ 2 phải mở lối thoát nạn thứ 2). 

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia 

PCCC &CNCH, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 

tăng cường vận động khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác 

PCCC&CNCH; củng cố lực lượng dân phòng, xác định đây là lực lượng nòng cốt 

trong công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư, trang cấp đầy đủ phương tiện 

PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng hoạt động hiệu quả. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an xã 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác 

kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra an 

toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại 

địa bàn quản lý. Các trường hợp thực hiện hành vi nghiêm trọng, có hành vi dẫn 

đến nguy cơ cháy, nổ trực tiếp cần được ngăn chặn và xử lý kịp thời theo đúng quy 

định của pháp luật. Kết thúc kiểm tra, lập biên bản theo mẫu số PC10 ban hành 

kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP và yêu cầu chủ hộ gia đình, nhà ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; 

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung theo kế hoạch. 

Tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) đúng thời gian quy định. 

2. Công chức tư pháp xã 

Phối hợp với Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các 

quy định pháp luật về PCCC cho nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn các biện pháp 

đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 



doanh các bước xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, phổ biến các kiến thức, kỹ năng 

về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy rừng. 

3. Công chức Văn hóa - Thông tinxã 

Tuyên truyền rộng rãi trên loa phát thanh về các văn bản quy phạm pháp luật 

về PCCC và CNCH; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ; 

các Thông tư của Bộ Công an. Sắp xếp thời gian phát thanh phù hợp, cảnh báo 

nguy hiểm cháy, nổ, khuyến cáo người dân nhận biết, chủ động phòng ngừa tai nạn 

cháy, nổ xảy ra trên địa bàn xã. 

4. Các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và các trưởng thôn 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các 

quy định về PCCC và trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân trong công tác 

PCCC; duy trì và phát huy vai trò của Đội dân phòng tại các thôn, sẵn sàng thực 

hiệncác biện pháp nghiệp vụ khi có cháy, nổ ngay từ khi phát sinh, hạn chếđến 

mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; xây dựng hiệu quả các mô hình tiêu 

biểu, cách làm hiệu quả và triển khai áp dụng, nhân rộng tại các thôn, tiến tới xây 

dựng các cụm dân cư an toàn PCCC. 

5. Công chức kế toán xã 

Tham mưu Chủ tịch UBND xã, đảm bảo kinh phí cho hoạt động kiểm tra, 

hướng dẫn, tuyên truyền để đảm bảo an toàn PCCC theo phân cấp ngân sách. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, yêu cầu Công an xã, các ban ngành đoàn thể có 

liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

*Gửi bản điện tử: 

- CA huyện Bạch Thông (báo cáo); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã (chỉ đạo); 

- LĐ UBND xã; (chỉ đạo); 

- Công chức TP, VH, KT (thực hiện); 

- Các đoàn thể (thực hiện); 

*Gửi Bản giấy:  

- Các đ/c Trưởng thôn (thực hiện); 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hùng 
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