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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:  28/KH-SNgV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hà Tĩnh, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và 

CNCH) trong cơ quan, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trong đó tập trung: Chỉ thị số 

47- CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 

27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC, các văn bản quy phạm pháp 

luật về PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 

32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 

28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ 

tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành 

động số 1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 

số 538/KH-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 

07/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-

TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 

99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV.  

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” gắn với 

xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với phương châm 4 tại 

chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, 

lực lượng PCCC cơ sở; huy động tối đa lực lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

triển khai các giải pháp phòng ngừa và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình 

huống cháy, nổ, các tai nạn, sự cố xảy ra.  
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- Nâng cao kiến thức về các biện pháp cơ bản phòng cháy và chữa cháy 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan; Tiếp 

tục nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong 

công tác phòng cháy và chữa cháy;  

- Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy; Tăng cường 

công tác kiểm tra, tự kiểm tra về phòng cháy chữa cháy nhằm phát hiện những 

sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy để đưa ra các biện pháp, 

giải pháp khắc phục một cách kịp thời có hiệu quả, phấn đấu không để xảy ra 

cháy, nổ, tai nạn, thương tích và những thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra 

tại Sở Ngoại vụ. 

 2. Yêu cầu  

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH. Các 

phòng, đơn vị thuộc Sở phải xác định rõ công tác PCCC và CNCH là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, hàng ngày; xác định đây là 

tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, 

đảng viên và người lao động. Người đứng đầu phòng, đơn vị phải chịu trách 

nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản 

trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.  

- Chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 

kiến thức, pháp luật về công tác PCCC và CNCH; cải tiến hình thức, biện pháp 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH gắn với yêu cầu, 

tình hình thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động đối với công tác PCCC và CNCH. Vận 

động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thấy rõ trách 

nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia 

công tác PCCC và CNCH. Lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về 

PCCC và CNCH trong các buổi họp cơ quan hàng tháng. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:  

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đưa nội dung công tác PCCC và 

CNCH vào tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của phòng, đơn vị, gắn trách 

nhiệm của người đứng đầu nếu xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về 

người, tài sản trong phạm vi đơn vị mình quản lý.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chú trọng triển khai 

thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức tốt các 

hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 

04/10/2021), gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát 

PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) phù hợp với tình hình thực tế tại Sở. 
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- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC của đơn vị, quan tâm đầu 

tư, mua sắm trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ nếu trang thiết bị hư hỏng, hết hạn sử dụng; duy trì tốt hoạt động 

của lực lượng này. Tổ chức cho cán bộ, người lao động huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ PCCC và CNCH nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo cho lực 

lượng này đi vào hoạt động có hiệu quả cao đáp ứng được yêu cầu công tác 

PCCC và CNCH.  

- Tiếp tục thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy của Sở Ngoại vụ 

(phương án đã được Công an tỉnh phê duyệt năm 2020) 

2. Công tác tuyên truyền vận động  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật phòng cháy, chữa cháy, các Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn thi hành và các kiến thức cơ bản trong công tác phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động đặc biệt là với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao 

nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy.  

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần đề cao ý thức, trách nhiệm trong 

công tác phòng, cháy chữa cháy. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp 

luật PCCC, chú ý an toàn trong sử dụng điện khi thực hiện công tác chuyên 

môn, đề phòng cháy, nổ xảy ra đột xuất.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Văn phòng-Thanh tra: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các 

phòng, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ, đột xuất báo cáo theo 

quy định.  

- Các phòng, đơn vị: Căn cứ nội dung kế hoạch này tổ chức thực hiện hiệu 

quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Văn phòng - Thanh tra Sở để tổng hợp 

báo cáo Ban Giám đốc./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Công an tỉnh; 

- Phòng CS PCCC & CNCH, Công an 

tỉnh; 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr. 

                        GIÁM ĐỐC 

                            
 

 

   

 

                         Thái Phúc Sơn 
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