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KẾ HOẠCH 

Tăng cường thực hiện Nghị định số 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 

 

 Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP); UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Kế hoạch số 1845/KH-

UBND ngày 18/11/2022 về việc Tăng cường thực hiện Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở đó UBND xã Kỳ Thọ xây dựng kế hoạch với 

những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và 

CNCH đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC 

và CNCH; vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 

nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. 

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong việc thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ về PCCC và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các văn 

bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH. 

4. Phân công, phân cấp cụ thể nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, từng cấp, ngành 

trong việc thực hiện các quy định về PCCC. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan 

trọng việc thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm 

pháp luật về PCCC và CNCH, đặc biệt đối với các quy định mới trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy với nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. 
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2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; chủ 

động nắm tình hình, tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng và đề 

xuất các biện pháp phòng ngừa, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác 

PCCC trên địa bàn; đặc biệt đối với các cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cháy, 

nổ cao; các tuyến đường giao thông, nguồn nước, bến lấy nước chữa cháy để 

phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa 

cháy trên địa bàn xã. 

3. Đảm bảo về lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC 

theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chủ động trong 

điều hành, xây dựng các phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia 

chữa cháy và CNCH; xây dựng và thường xuyên tổ chức thực tập, diễn tập 

phương án chữa cháy tại cơ sở 

4. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP tại các đơn vị, địa phương. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút 

kinh nghiệm, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu với 

UBND huyện, Công an huyện, UBND xã có giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về PCCC. 

5. Bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ công tác triển khai, thực hiện Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn huyện Kỳ Anh. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an xã 

Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND xã và các lực lượng có liên quan 

tham mưu UBND xã chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển 

khai thực hiện theo các nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; sửa đổi, bổ 

sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; xây dựng, kiện toàn 

tổ chức, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đáp ứng thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ 

PCCC. Tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo UBND xã, Công an huyện theo quy 

định; tham mưu UBND xã khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện 

hiệu quả, phê bình các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm, không hoàn 

thành nhiệm vụ. 

 Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và 

CNCH đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú. 

Thực hiện tốt công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. 

Thường xuyên rà soát, xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, đặc biệt 

đối với các phương án huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để bảo 

đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ sở trọng điểm, các sự kiện văn hóa, chính trị, 

xã hội diễn ra trên địa bàn xã. 

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác điều tra cơ bản; đồng thời, tổ chức 

thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 

theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đối với khu 



dân cư và các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP. 

Thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

công tác PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, đặc biệt trước các đợt cao 

điểm về bảo đảm an toàn PCCC hàng năm như: cao điểm về nắng nóng, mùa 

hanh khô, Tết Nguyên đán... 

2. Ban Chỉ huy quân sự xã 

Chỉ đạo triển khai các phương án, biện pháp PCCC và CNCH tại các cơ 

quan. Đảm bảo thực hiện cơ chế phối hợp trong thông tin, chỉ huy, điều hành lực 

lượng, phương tiện tham gia công tác PCCC, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong 

các tình huống, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Huy 

động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có yêu cầu, đặc biệt đối với 

các vụ cháy rừng trên địa bàn. 

3. Tư pháp – Hộ tịch 

Phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã để biết và thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH theo Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an và văn bản quy 

phạm pháp luật về PCCC và CNCH. 

4. Văn hóa – xã hội 

Phối hợp với Công an xã tăng cường hướng dẫn, tổ chức công tác thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và 

CNCH; những hậu quả, tác hại và những chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm 

quy định pháp luật về PCCC; kết quả xử lý của các lực lượng chức năng, biểu 

dương người tốt, việc tốt... Chú trọng thực hiện vào các khung giờ có nhiều 

người dân theo dõi để cán bộ, Nhân dân được biết và tích cực tham gia. 

5. Các trường học đóng trên địa bàn 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 

11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng 

về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. 

Chủ trì, phối hợp với Công an xã xây dựng nội dung, lồng ghép kiến thức, 

kỹ năng về PCCC vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa phù hợp 

với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo. 

6. Tài chính – Kế toán 

Phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan có thẩm quyền bố trí ngân 

sách cho công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH phù hợp với khả năng cân 

đối ngân sách. 

7. Hội nông dân và ban khuyến nông, khuyến lâm  

Chủ trì, phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, xây dựng, 

thực hiện hiệu quả Phương án tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, 

phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của xã. 



Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị, chủ rừng 

trên địa bàn xã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PCCC rừng. 

8. Các lực lượng khác 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân chấp hành nghiêm Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật 

có liên quan, cam kết không vi phạm các quy định về PCCC; tích cực tuyên 

truyền vận động người thân trong gia đình, Nhân dân nơi địa phương sinh sống 

tích cực phối hợp, tham gia công tác bảo đảm an toàn PCCC. Phối hợp tổ chức 

giám sát công tác PCCC và CNCH; chủ động phát hiện, kiến nghị, đề xuất các 

giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn xã. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP và nội dung Kế hoạch này, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

Kế hoạch triển khai gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua Công an xã)  

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

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch này; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND xã báo cáo UBND huyện, Công 

an huyện theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND xã; 

- Công an huyện; 

- Thường vụ ĐU xã; 

- Các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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