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KẾ HOẠCH 

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 về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 

 Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế 

hoạch số 45-KH/HU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 

2083-KH/UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Kỳ Anh; UBND xã Kỳ Thọ 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Kết luận số 02-KL/TW, nâng 

cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ 

sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và Nhân dân 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ.  

 2. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội của xã

 3. Chỉ đạo các lực lượng liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển 

khai thực hiện, đưa công tác phòng cháy, chữa cháy trở thành nhiệm vụ thường 

xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.  

 II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

  1. Nhiệm vụ chung 

 Các lực lượng liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm: 

 - Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 02-

KL/TW bằng hình thức phù hợp đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý; ban hành văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai Kết luận số 02-KL/TW. 

 - Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ 

quan trọng, thường xuyên hằng ngày; tích cực chủ động phòng ngừa, khi xảy ra 

cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trong 

phạm vi chức trách lãnh đạo, quản lý, điều hành. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao 

nhận thức, tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ. Kịp thời khen 

thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 
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 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và 

có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở đơn vị, địa phương mình. Thường xuyên tự 

kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và chủ động trang bị các phương tiện, thiết 

bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt 

động của đơn vị, cơ sở. 

 - Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án phòng ngừa và xử lý 

tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm xử lý cơ động, kịp thời, hiệu quá theo 

phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp 

thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, 

nổ, nhất là tại các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. 

 - Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để bảo đảm cho 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy; huy động nguồn lực 

xã hội để đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị 

phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó chú 

trọng áp dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh xây dựng triển khai hệ thống công 

nghệ thông tin, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng 4.0 vào phục vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. . 

 - Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy, 

chữa cháy” (04/10) hằng năm; chú trọng hướng về cơ sở, khu dân cư, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, hội viên, học 

sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia. 

 2. Nhiệm vụ cụ thể: 

 2.1. Công an xã 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 382/QĐ-BCA ngày 

18/01/2021 của Bộ Công an về phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. 

 - Định kỳ hằng năm, căn cứ tình hình thực tế phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức Đợt cao điểm về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm 

thương mại... 

 - Tập trung điều tra, công bố, công khai nguyên nhân các vụ cháy, nổ, xử lý 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. 

 2.2 Hội nông dân và ban khuyến nông, khuyến lâm 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực 

hiện có hiệu quả công tác PCCC rừng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực 

lượng Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh triển khai thực hiện tốt 

công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính 
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quyền các cấp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ rừng thực hiện các biện pháp, giải 

pháp PCCC rừng. 

 2.3. Văn hóa – xã hội 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng nội dung Kết luận số 02-KL/TW, Chỉ thị số 47-CT/TW; tập trung tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho Nhân dân, đặc biệt xây dựng phóng sự, chuyên đề về phổ biến 

kiến thức, kỹ năng cơ bản, phổ thông về phòng cháy, chữa cháy như sử dụng điện, 

gas, hóa chất, giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói khí độc khi có sự cố 

cháy, nổ xảy ra.... 

 2.4. Các thôn 

 - Chỉ đạo củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng 

dân phòng, đảm bảo mỗi thôn, xóm, tổ dân phố có 01 đội dân phòng; tăng cường 

sự phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng này với lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ, hằng năm, 100% khu dân cư thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa 

cháy phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo các tình 

huống đã đề ra để nâng cao khả năng, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ.  

 - Phối hợp Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC, trong đó 

tập trung tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với khu dân cư, 

hộ gia đình, nhất là hộ gia đình có nhà ở kết hợp để sản xuất, kinh doanh. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các cơ quan, ban, ngành cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng văn 

bản triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. 

 2. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn 

đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ hằng năm và đột xuất khi được 

yêu cầu, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân xã và Công an huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện;  (Để b/c) 

- Công an huyện; (Để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành cấp xã ;  

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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