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KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy
lần thứ 27 (tháng 10/2022) và Ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”
lần thứ 21 (ngày 04/10/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh
về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần
thứ 27 (tháng 10/2022) và Ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” lần thứ 21
(ngày 04/10/2022). Uỷ ban nhân dân huyện Vân Hồ ban hành Kế hoạch tổ chức
triển khai thực hiện với những nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ
và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.
- Thúc đẩy phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” hoạt động sôi
nổi, thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội tại địa phương.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về địa bàn, cơ sở, thu
hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các ngành,
đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn huyện; tránh
phô trương, hình thức và lãng phí.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an huyện
- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công
tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, bảo vệ Tết Nguyên
đán Quý Mão 2023.
- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, các UBND xã
tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về PCCC và
CNCH; xây dựng các tin bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp phòng
cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; phát hành
các ấn phẩm, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi… về công tác PCCC
và CNCH; tổ chức tuyên truyền tại các cơ sở, khu dân cư có nguy hiểm về
cháy, nổ; đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
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trong việc triển khai Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy, ngày “Toàn dân
phòng cháy, chữa cháy” và đạt “Điển hình tiên tiến về PCCC” năm 2022.
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện xây dựng 01
phóng sự đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa
cháy lần thứ 27 (tháng 10/2022), ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” lần
thứ 21 (ngày 04/10/2022).
- Tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để
ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công
an tỉnh trên địa bàn quản lý.
- Tiếp tục hướng dẫn các xã xây dựng, củng cố các đội dân phòng, cách
thức quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện PCCC&CNCH đã
được UBND tỉnh đầu tư trang cấp cho các đội dân phòng.
- Tổ chức chấm điểm phân loại các đội PCCC cơ sở, dân phòng và đề
nghị xét công nhận điển hình tiên tiến về PCCC năm 2022 cho các tổ chức, cá
nhân đạt tiêu chuẩn; tiếp tục củng cố duy trì và xây dựng mới "Cụm dân cư an
toàn PCCC".
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã tổ chức
kiểm tra công tác PCCC và CNCH; thành lập đội tuyển của UBND huyện tham
gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ
sở, dân phòng cấp tỉnh năm 2022; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an
toàn phòng cháy, chữa cháy và ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.
- Phối hợp với các địa bàn xã, cơ sở tổ chức thực tập các phương án chữa
cháy và CNCH đã được xây dựng.
- Treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan để hưởng ứng tháng an toàn
PCCC và ngày "Toàn dân phòng cháy chữa cháy".
2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn Hoá
- Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; tổ chức tuyên truyền
lưu động về PCCC và CNCH; treo băng zôn, khẩu hiệu vượt đường tại những
tuyến đường chính; tăng thời lượng phát sóng và số lượng các tin, bài về công
tác PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin truyền thông trong dịp
Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2022).
- Phối hợp với Công an huyện xây dựng 01 phóng sự đẩy mạnh các hoạt
động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 27 (tháng
10/2022), ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” lần thứ 21 (ngày
04/10/2022).
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổ chức triển khai các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
(PCCCR); tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
công tác PCCCR; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân
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được giao quản lý rừng đảm bảo các điều kiện an toàn PCCCR; duy trì chế độ
thường trực 24/24 giờ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy
định về PCCCR; kịp thời biểu dương các, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có
thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo
công tác PCCCR trong mùa hanh khô 2022-2023.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương
khi lập đồ án quy hoạch xây dựng mới hoặc điều chỉnh các khu chức năng theo
Luật quy hoạch phải tuân thủ các yêu cầu về giải pháp PCCC được quy định tại
Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật phòng cháy và chữa cháy; Công văn số 1755/C07 ngày 30/7/2021 của Cục
Cảnh sát PCCC và CNCH về việc hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác thẩm
duyệt thiết kế về PCCC.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Triển khai Thông tư số 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; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên
địa bàn huyện tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và CNCH; phối
hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng về PCCC
và CNCH cho học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp
đồng tại Phòng Giáo dục các cơ sở giáo dục.
6. Phòng Nội vụ
Phối hợp với Công an huyện thực hiện công tác thi đua khen thưởng các
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng cấp tỉnh năm 2022 và
triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy và
Ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” lần thứ 21 (ngày 04/10/2022), đạt
“Điển hình tiên tiến” về PCCC năm 2022.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Căn cứ dự toán do Công an huyện lập, thực hiện thẩm định, cấp kinh phí
thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn PCCC; ngày “Toàn dân
phòng cháy, chữa cháy” và Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng cấp tỉnh năm 2022.
8. UBND các xã
- Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà
để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. Triển khai xây dựng và
hoàn thiện mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn PCCC”; duy trì hoạt động và
đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình này để tiếp tục triển khai, nhân rộng.
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp
luật về PCCC và CNCH trên hệ thống loa phát thanh của các tổ, bản, các
phương tiện lưu động; treo băng zôn, khẩu hiệu tại các tuyến phố, tuyến đường
chính, nơi tập trung đông người (có mẫu khẩu hiệu kèm theo).
- Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố các đội dân phòng; tổ chức kiểm
tra, hướng dẫn, tập huấn về cách quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các
phương tiện PCCC và CNCH đã được đầu tư trang cấp.
- Tổ chức chấm điểm phân loại các đội PCCC cơ sở, dân phòng và đề
nghị xét công nhận điển hình tiến tiến về PCCC năm 2022 cho các tập thể đạt
tiêu chuẩn; duy trì và xây dựng mới các “Cụm dân cư an toàn PCCC”, “Tổ liên
gia an toàn PCCC”.
- Chủ động rà soát, cân đối các nguồn vốn ngân sách xã theo phân cấp
quản lý ngân sách để đảm bảo nguồn kinh phí triển khai các hoạt động thực hiện
kế hoạch này tiết kiệm, hiêu quả.
9. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện
- Treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; phát khuyến cáo,… về công
tác PCCC và CNCH tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
- Củng cố, kiện toàn và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH
đội PCCC của cơ sở nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu
cầu công tác PCCC và CNCH ngay tại cơ sở.
- Quan tâm, kịp thời giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho
Đội trưởng, Phó đội trưởng đội PCCC cơ sở theo Khoản 3, Điều 34, 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.
- Rà soát, xây dựng mới hoặc chỉnh lý, bổ sung các phương án chữa cháy,
phương án cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức cho cán bộ, công nhân viên và người
lao động học tập, thực tập phương án trong nội bộ cơ sở mình. Phối hợp với lực
lượng Công an huyện tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có
yêu cầu.
- Tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong nội bộ cơ sở, chú ý
các biện pháp đảm bảo an toàn trong quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn
nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; đánh giá lại tình trạng hoạt động của các
dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị lắp đặt tại sơ
sở, trường hợp không đảm bảo về chất lượng, số lượng thì phải đầu tư sửa chữa,
thay thế, trang bị bổ sung.
- Trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải khẩn trương huy động
lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp theo phương châm 4
tại chỗ, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện để hạn chế đến mức thấp nhất
thiệt hại về người và tài sản.
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Sử dụng nguồn kinh phí đã được UBND huyện phê duyệt trong dự toán
chi ngân sách năm 2022 của Công an huyện.
2. UBND các xã cân đối, bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ tổ chức các hoạt
động PCCC và CNCH ở địa bàn mình.
3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chủ động nguồn kinh phí để tổ
chức các hoạt động PCCC và CNCH ở cơ quan, đơn vị mình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, yêu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả theo tiến độ thời gian cụ thể như sau:
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tháng an toàn PCCC và ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, xong
trước ngày 25/9/2022, treo băng zôn hưởng ứng tại trụ sở cơ quan, đơn vị (có mẫu
khẩu hiệu kèm theo).
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy và
Ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, từ ngày 01/10/2022 đến ngày
30/10/2022.
- Các đơn vị, UBND các xã tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức, triển khai
thực hiện gửi về Công an huyện (qua đội Cảnh sát QLHC về TTXH) trước ngày
02/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh trước ngày
10/11/2022.
2. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp
UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ
chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã phản ánh về UBND huyện (qua
Công an huyện) để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh (qua Phòng PC07);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, CA (45b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hợp Cường
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MỘT SỐ KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG
Tháng an toàn PCCC lần thứ 27 (tháng 10/2022) và Ngày “Toàn dân phòng
cháy chữa cháy” lần thứ 21 (ngày 04/10/2022)
1. Nhiệt liệt kỷ niệm 61 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh ban
hành Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy và
chữa cháy (04/10/1961-04/10/2022).
2. Nhiệt liệt hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy chữa cháy lần thứ 27
(tháng 10/2022) và Ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần thứ 21 (ngày
04/10/2022).
3. Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.
4. Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ
của mỗi công dân.
5. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
6. Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
7. Mỗi người dân cần tích cực chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững
pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
8. Chuẩn bị sẵn sáng phương án để thoát nạn khi cháy, nổ, tai nạn, sự cố
xảy ra.
9. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” là
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
10. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ
là thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình.
11. Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy
để loại trừ nguy cơ cháy.
12. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.
13. Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến.
14. Khi phát hiện có cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114./.

