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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư số 150/2020/TT-BCA, 

ngày 31/12/2020; Thông tư số 17/2020/TT-BCA, ngày 05/02/2021 của Bộ 

Công an; Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 30/6/2021 của Bộ 

Laođộng thương binh & xã hội và Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT, ngày 

11/5/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác phòng cháy và chữa cháy 

Thực hiện Điều 6 Luật Phòng cháy và chữa cháy; Điều 52, Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

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; Kế hoạch số 

2082/KH-UBND, ngày 28/12/2022 của UBND huyện Kỳ Anh. UBND xã Kỳ Thọ 

xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện một số thông tư của các bộ 

về công tác PCCC như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, các tầng lớn Nhân dân, học sinh, sinh viên nắm vững các nội 

dung trong Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020; Thông tư số 

17/2020/TT-BCA, ngày 05/02/2021 của Bộ Công an; Thông tư số 04/2021/TT-

BLĐTBXH, ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động thương binh & xã hội và Thông 

tư số 06/2022/TT-BGDĐT, ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo để triển 

khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả. 

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; 

nhằm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự 

cố, tai nạn xay ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ có 

hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng 

về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đa dạng về hình thức, đổi 

mới nội dung, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN   

 1. Nội dung tuyên truyền 

 Tuyên truyền việc trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng, phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-

BCA, ngày 31/12/2020. 
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  Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại Thông tư số 17/2020/TT-BCA, ngày 

05/02/2021 của Bộ Công an.  

 Tuyên truyền việc bảo đảm chế độ đối với thành viên đội phòng cháy và 

chữa cháy dân phòng, cơ sở, chuyên ngành quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-

BLĐTBXH, ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động thương binh & xã hội. 

 Tuyên truyền, hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục theo 

quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT, ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục 

& Đào tạo.  

 2. Hình thức và đối tượng tuyên truyền 

 2.1. Hình thức tuyên truyền 

 Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tập trung 

theo từng đối tượng; thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên 

môn của các cơ quan, đơn vị; sinh hoạt đảng của các chi bộ; họp thôn, tổ dân 

phố. 

 Lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong chương trình 

chính khóa, các buổi học ngoại khóa, chương trình giáo dục công dân. 

 - Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống báo viết, báo hình, cổng thông 

tin điện tử; tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống băng rôn, khẩu hiệu điện tử; pa 

nô, áp phíc; phát huy hiệu qủa công tác tuyên truyền miệng, trên mạng xã hội, 

nền tảng ứng dụng Facebook, Zalo, Viber; ứng dụng báo háy App - 114 của Bộ 

Công an. 

 2.2. Đối tượng tuyên truyền 

 Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang công 

tác, sinh sống trên địa bàn xã Kỳ Thọ. 

 Các tầng lớp học sinh, sinh viên; đoàn viên, hội viên; người lao động và 

Nhân dân hoạt động, sinh sống trên địa bàn xã Kỳ Thọ 

 3. Tài liệu tuyên truyền 

 Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy 

định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 

lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy chuyên ngành. 

 Thông tư số 17/2020/TT-BCA, ngày 05/02/2021 của Bộ Công an Quy 

định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

 Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động 

thương binh & xã hội Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, 

huy động trực tiếp chữa chát, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội 

phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 
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 Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT, ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. 

 4. Báo cáo viên, tuyên truyền viên 

 Huy động đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và đội ngũ tuyên 

truyền viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn xã Kỳ Thọ. 

 Căn cứ tình hình thực tiễn, có thể mời báo cáo viên pháp luật của các sở, 

ngành cấp tỉnh phổ biến, truyền đạt cho các đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thủ trưởng các 

phòng, ngành, đoàn thể huyện và đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực 

hiện nghiêm túc; tập hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo về UBND xã (qua 

Văn phòng HĐND, UBND và Công an xã Kỳ Thọ). 

2. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND theo 

dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tập hợp tình 

hình, kết quả thực hiện báo cáo về Công an huyện theo quy định./. 
Nơi nhận: 

- UBND huyện;  

- Công an huyện; 

- Thường vụ Đảng ủy; 

- Các PCT UBND xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Lưu VT, CA. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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