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KẾ HOẠCH
Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công 
an, Công văn số 693/UBND-CAH ngày 16/8/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng 
về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để 
ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công văn số 674/UBND-CAH ngày 05/8/2022 
của UBND huyện Cẩm Giàng về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn 
phòng cháy và chữa cháy, Công văn số 815/UBND-VHTT ngày 30/9/2022 của 
UBND huyện Cẩm Giàng về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy tại 
các cơ sở kinh doanh karaoke, internet, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, chợ dân sinh 
và các điểm dễ xảy ra hỏa hoạn, Công văn số 03/UBND-BCĐ(CAH) về việc tổng 
rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. UBND xã 
Ngọc Liên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại nơi ở, hộ gia đình. Từng bước đưa 
hoạt động PCCC&CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình vào nề nếp thành hoạt 
động tự giác và thường xuyên, góp phần đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống 
của nhân dân, thúc đẩy phong trào toàn dân PCCC&CNCH.

- Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, tăng cường tuyên truyền bằng hình 
ảnh trực quan hoặc tuyên truyền trực tiếp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để nhân 
dân dễ dàng nắm bắt và vận dụng hiệu quả. Công tác kiểm tra cần quyết liệt, 
hướng dẫn và yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc các điều kiện an toàn 
PCCC theo qui định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi 
phạm, không thực hiện các kiến nghị, hướng dẫn của đoàn kiểm tra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Thực hiện có hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn. Xây dựng 

và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn PCCC các sự kiện chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn, công tác đảm bảo an toàn 
PCCC 

- Các ban ngành, đoàn thể, thôn khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về PCCC và CNCH; xây 
dựng các mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, những cách 
làm hay, sáng tạo để triển khai nhân rộng tại cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn an toàn và PCCC và 
CNCH trên địa bàn; yêu cầu 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 



doanh ký cam kết để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH 
sau kiểm tra.

- Tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình, rà soát thống kê số liệu, thực 
hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy ở địa phương theo 
Phụ lục IV danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý, ban hành kèm theo Nghị 
định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an xã:
- Giao CAX chủ trì tham mưu giúp UBND xã tổ chức thực hiện Kế hoạch 

này, cụ thể:
- Tổng rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn xã, phân 

loại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC do UBND cấp xã quản lý và tham mưu 
giúp Chủ tịch UBND xã có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn theo qui định của pháp 
luật.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn PCCC và CNCH 
bằng nhiều hình thức về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn trong sự cố cháy tới 
từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các loại hình cơ sở sản 
xuất, kinh doanh hàng dễ cháy để nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa 
cháy, thoát nạn của người dân.

- Tham mưu với Chủ tịch UBND xã thành lập các đoàn kiểm tra, hướng 
dẫn liên ngành (gồm đại diện UBND xã, Công an xã, ngành, đoàn thể, lực lượng 
dân phòng…) để tổ chức kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn an toàn về 
PCCC và CNCH.

- Tham mưu cho UBND xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2, 
Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; thực hiện thống kê, báo cáo kết quả 
theo yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an.

- Thay mặt cho Chủ tịch UBND xã nhận bàn giao danh sách cơ sở thuộc 
Phụ lục IV ban hành theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP do Công an huyện lập 
và bàn giao. 

- Tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT và PCCC trong các khu dân 
cư; bố trí lực lượng thường trực 24/24h để kịp thời phối hợp xử lý các tình 
huống sự cố cháy, nổ có thể xảy ra trên địa bàn.

- Kế thúc đợt tổng rà soát, kiểm tra, giao Công an xã chủ trì tổng hợp kết 
quả của huyện báo cáo về UBND huyện, Công an huyện theo quy định.

2. Cán bộ văn hóa và thông tin và đài truyền thanh xã
- Tăng cường công tác tuyên truyền đăng tin, bài viết về công tác PCCC 

và CNCH trên đài phát thanh xã để nhân dân nắm được và thực hiện.
- Phối hợp với Công an xã xây dựng các tin, bài tuyên truyền về PCCC và 

CNCH tại các thôn, có nguy cơ cháy nổ cao nhằm nâng cao kiến thức pháp luật 
cũng như ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC và 
CNCH.

-Tăng cường thời lượng phát trong ngày từ nay đến hết 15/12/2022 để 
nhân dân chú ý và lưu tâm thực hiện



3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ngành, đoàn thể
- Chỉ đạo các tổ chức hội và đoàn thể lồng ghép nội dung tuyên truyền, 

hướng dẫn kỹ năng về PCCC&CNCH trong các buổi sinh hoạt hội, đoàn thể.
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc vận động, giáo dục 

đoàn viên, hội viên, cán bộ trong đơn vị mình tích cực tham gia vào các hoạt 
động PCCC. Mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên phải là một nhân tố tích cực, điển 
hình trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

4. Công chức địa chính xây dựng
- Tham mưu UBND xã kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

trong lĩnh vực xây dựng lấn chiếm vỉa hè, đường giao thông, xây dựng các kết 
cấu ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, gây cản trở công tác chữa cháy khi có 
cháy, nổ xảy ra.

5. Kế toán ngân sách xã
- Tham mưu UBND xã dự trù nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 

nước bảo đảm cho công tác tuyên truyền, huấn luyện, trang bị phương tiện 
PCCC&CNCH, chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng theo Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và Nghị định số 83/2017/NĐ-
CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các Ban, ngành, đoàn thể và các cá nhân theo nội dung phân công trong 

Kế hoạch tổ chức thực hiện.
- Giao Công an xã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, trong quá 

trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về lãnh đạo UBND xã 
để cho ý kiến chỉ đạo. Các sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn cần báo cáo ngay 
với lãnh đạo UBND xã để kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết theo thẩm 
quyền./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
 - Lãnh đạo CA huyện (để báo cáo);
 - Lãnh đạo UBND xã (để chỉ đạo)
 - Các ban ngành, đoàn thể (để thực hiện); 
- Lưu: VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH
Phạm Công Hậu
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