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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023                                      

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

trong tình hình mới trên địa bàn xã Tân Trào 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ, Kế hoạch số 574/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; để nâng cao 

hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác đảm 

bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) của 

các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương.  

Kế hoạch số 882/KH-UBND ngày 20/03/2023 của UBND huyện Thanh 

Miện về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình 

mới. UBND xã Tân Trào ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

01/CT-TTg trên địa bàn xã bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất với quan điểm: 

Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, 

trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 01/CT-TTg đến các cấp, các 

ngành, các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ để chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).  

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, 

từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trong việc chấp hành các quy định về PCCC. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt 

xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ 

quan. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình 

huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong công tác PCCC và CNCH. 

2. Yêu cầu 

 - Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác PCCC để 

triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ xã đến cấp thôn. Quá trình triển khai 

công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy 

phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công 
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tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, 

doanh nghiệp an toàn - Từng từ xã đến thôn an toàn;  

- Quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả, có sợ phối hợp chặt 

chẽ giữa các cấp, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; thường 

xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Huy động tối đa 

các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy trong “thời điểm vàng” 5 

phút kể từ khi có vụ cháy xảy ra với phương châm 04 tại chỗ: Lực lượng ở trong 

dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân. 

Hoàn thành mục tiêu: Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu 

quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn 

xã. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống 

cháy, nổ, sự cố tai nạn của người dân trong công tác PCCC và CNCH.  

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH, trọng tâm là: Chỉ thị 

số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 

tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội 

về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 

về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (Quyết định 

số 630/QĐ-TTg); Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các 

văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH; Công văn số 319/TB-

VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/72017 quy định về công tác CNCH của lực 

lượng PCCC; Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 01/3/2022 về việc thực hiện 

Chương trình hành động số 27-Ctr/TU ngày 18/11/2021 của Tỉnh uỷ Hải Dương 

về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 15/2021/QH-HĐND 

ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo 

yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC 

số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 

10/01/2022 quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

2. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực 

hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. 

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm 

vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, 
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coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết. Các Ban, Ngành, đơn vị, các thôn 

thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ sở để có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động trong thực hiện quản lý nhà nước 

về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Xử lý trách nhiệm người đứng 

đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ 

cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH; để 

xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh 

tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi 

quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.  

3. Tập trung thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về công tác PCCC và 

CNCH, thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung để đáp ứng kịp thời yêu cầu 

thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội phù hợp tình hình thực tế. Rà soát xây dựng bổ 

sung, hoàn thiện các quy định, quy trình về PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện 

thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và năng lực quản lý, 

năng lực sản xuất của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chú trọng nghiên cứu, xây 

dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, 

công trình trọng điểm trên địa bàn xã, các thôn, các cơ sở may mạc, chợ có nguy cơ 

cháy, nổ cao. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại công 

trình phục vụ PCCC và CNCH, giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu 

cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.  

4. Đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong 

trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ 

tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác PCCC và 

CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC 

và CNCH cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với học sinh, đội ngũ lao động 

trẻ trong xã. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng 

phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về 

PCCC và CNCH tại các thôn, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ 

cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC và 

CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các 

cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, 

tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường 

xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng 

nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả 

nghiêm trọng. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý 

phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, 

tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.  
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6. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân 

phòng, lực lượng PCCC tại xã và phối hợp với lực lượng PCCC chuyên ngành, 

bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng chặt 

chẽ giữa Công an, Quân sự và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa 

cháy và CNCH. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương 

án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH.  

7. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, 

trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho đội dân phòng tại các thôn trong xã. Tập 

trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về 

PCCC và CNCH (trụ sở, giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống 

cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa 

cháy và CNCH hiện đại, phù hợp với tình hình, sự phát triển của địa phương. 

Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để 

mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH.  

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Công an xã 

- Tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH 

(thực hiện thường xuyên trong năm 2023 và các năm tiếp theo); tổ chức sơ kêt, 

tổng kết thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác PCCC và 

CNCH; kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH xã theo quy định (hoàn thành 

trong quý I/2023 và thực hiện các năm tiếp theo). 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã: Xử lý các cơ sở 

không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn xã Tân Trào được 

đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực theo Nghị 

quyết số 15/2021/QH-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh đảm bảo theo lộ 

trình đã đề ra; Công khai các dự án, công trình, cơ sở vi phạm quy định về PCCC 

trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng 

tham gia giám sát (thực hiện thường xuyên trong năm 2023 và các năm tiếp theo); 

Dự toán kinh phí thường xuyên cho đội dân phòng tại các thôn hằng năm, bảo đảm 

cho các lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ưu tiên xây dựng dự 

toán kinh phí đầu tư trang bị thiết bị bảo hộ cho đội dân phòng tại các thôn. 

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, Ngành chức năng tăng cường chỉ đạo điều 

tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH. Đối với những cơ 

sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn PCCC và CNCH phải kiên quyết tạm 

đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại 

nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường 

hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh 

theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND xã xem xét trách nhiệm đối với lãnh 

đạo các Ban, Ngành, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy 

ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm 

tiếp theo).  
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- Tham mưu xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy, nổ, CNCH 

tại các thôn, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường 

phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho 

người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn xã mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 

01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ 

PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, 

huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động 

mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện 

quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị 

các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, ngay 

từ cơ sở (thực hiện trong năm 2023 và duy trì các năm tiếp theo).  

- Kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân 

phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng tổ tự quản về công tác PCCC và CNCH; tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm ngày "Toàn dân Phòng cháy, chữa cháy 04/10", tham 

mưu UBND xã tổ chức Hội thi, Hội thao về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 

lượng dân phòng hoặc hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện đảm bảo các 

điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, nhất là đối với các cơ sở tập trung đông 

người, có nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ như chợ, cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở 

sản xuất, kho chứa hàng hóa dễ cháy, nổ và các cơ sở có đặc điểm sử dụng tương 

tự... Thường xuyên nắm tình hình, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các 

tồn tại, vi phạm đã được cơ quan quản lý kiến nghị trong đợt tổng rà soát, kiểm 

tra an toàn về PCCC và CNCH theo Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 

07/10/2022 của Bộ Công an; giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, 

đình chỉ hoạt động, cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận về ANTT, không để tình 

trạng cơ sở hoạt động “chui”. Xử lý 100% hành vi vi phạm quy định về PCCC và 

CNCH được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 

theo quy định, kiên quyết không để cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC vẫn 

hoạt động (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).  

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa công tác PCCC và 

CNCH trở thành công tác thường xuyên, liên tục tại từng cơ sở với phương châm 

lấy phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa 

cháy (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).  

- Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH Công 

an huyện, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân sự xã và các lực lượng khác 

trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH, huy động lực lượng, phương tiện 

và tài sản để xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn 

biến phức tạp. 

- Duy trì nghiêm túc công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo về 

lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy, CNCH khi có tình huống cháy, 

nổ, sự cố xảy ra. Tăng cường tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và 

CNCH cho lực lượng dân phòng tại các thôn trên địa bàn xã.  

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã 
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Phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP 

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

trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp lực lượng 

Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả công tác PCCC; 

phòng, chống thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh, tìm kiếm CNCH... (thực hiện từ năm 

2023 và các năm tiếp theo).  

3. Tài Chính - Kế hoạch 

- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm, chủ trì và 

phối hợp với Công an xã tham mưu UBND xã bố trí nguồn lực hỗ trợ đội dân 

phòng tại các thôn (Thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND xã lập dự 

toán đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 Quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại 

thôn, khu dân cư trên địa bàn xã (thực hiện từ năm 2023 và các năm tỉêp theo). 

 - Phối hợp với Công an xã đề xuất với UBND xã trình Hội đồng nhân dân 

xem xét, quyết định số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng bảo đảm theo quy định và xem xét, 

quyết định trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cần thiết khác phục vụ công tác luyện tập kỹ năng PCCC và CNCH để 

tham gia Hội thi, Hội thao về phòng cháy, chữa cháy và CNCH cho lực lượng 

dân phòng trên địa bàn xã. 

4. Văn Hóa thông tin, truyền thanh xã 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (thực hiện từ năm 

2023 và các năm tiếp theo). 

- Phối hợp với Công an xã định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn 

PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn xã (thực 

hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, báo chí địa phương đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, 

các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy 

ra (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).  

- Phối hợp với Công an xã xây dựng, đăng phát các tin, bài, phóng sự hướng 

dẫn kỹ năng, biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH; chú trọng đưa tin 

vào các khung giờ và chuyên mục có lượng người theo dõi cao. Tập trung nâng 

cao chất lượng, đa dạng hóa phương pháp, hình thức và nội dung các phóng sự, 

chuyên mục tuyên truyền vận động, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các cách 

làm hay, hiệu quả trong công tác PCCC, phê phán các hành vi cố ý vi phạm quy 
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định pháp luật về PCCC và CNCH; Đăng tải các cơ sở vi phạm không đảm bảo an 

toàn PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, quần 

chúng nhân dân cùng giáp sát (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).  

5. Bộ phận Địa chính 

Quản lý chặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ xây dựng trái phép trên đất nông 

nghiệp, đất phục vụ mục đích trồng cây…  

- Phối hợp với Công an xã kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh xây dựng 

trái phép. Tham mưu cho UBND xã kịp thời xử lý, quản lý chặt chẽ các loại hình 

xây dựng mới. 

         - Thống kê, rà soát các tuyến đường giao thông phục vụ công tác xử lý khi 

có sự cố cháy, nổ, CNCH xảy ra trên địa bàn: Tuyến đường đảm bảo cho xe chữa 

cháy di chuyển, tiếp cận, chữa cháy; tuyến đường có vật cản, không đảm bảo cho 

các phương tiện tham gia xử lý các vụ việc liên quan cháy, nổ, CNCH: có cột bê 

tông, rào chắn… kịp thời phá rỡ, làm thông thoáng. Rà soát nguồn nước phục vụ 

công tác chữa cháy: Ao, hồ, sông, trụ nước chữa cháy, các điểm lấy được nước 

trên địa bàn. Lập bản đồ đối với hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ công 

tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. 

        - Tham mưu cho UBND xã tích cực vận động Nhân dân tự nguyện di dời 

các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư. 

6. Trường Tiểu học, Trường Mầm non và THCS xã Tân Trào 

- Chủ động phối hợp với Công an xã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng 

về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh để bảo đảm điều kiện 

triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH 

cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (thực hiện từ năm 2023 và các 

năm tiếp theo). 

- Tập trung xây dựng giải pháp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho 

giáo viên, học sinh nhà trường(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

7. Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; Phối hợp Công an xã thực hiện 

kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây mất an toàn lao động, sự cố kỹ 

thuật nghiêm trọng, trong đó chú trọng đến các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thiết 

bị hàn, cắt và các máy, thiết bị, vật tư khác có khả năng cao dẫn đến cháy, nổ. 

- Phối hợp với Công an xã tuyên truyền về PCCC và CNCH trong các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động hằng năm. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn thực 

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

Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, 

huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội 
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phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 

Chỉ đạo các cấp hội cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND xã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực 

tham gia phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH" và phối hợp các cơ quan 

chức năng giám sát việc thực hiện. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các 

tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong 

những tiêu chí bình xét thi đua (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).  

9. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn xã 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư các doanh nghiệp, cơ sở trên 

địa bàn xã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng và 

duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong suốt quá trình hoạt 

động. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra cháy 

lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại cơ sở quản lý do không 

đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các Ban, Ngành, đoàn thể, trường học, cơ sở doanh nghiệp căn cứ nội 

dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng kế hoạch để tổ 

chức thực hiện hiệu quả . Định kỳ báo cáo UBND xã kết quả triển khai thực hiện 

(qua Công an xã) trước ngày 10/11 hằng năm.  

2. Giao Công an xã chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tham mưu UBND xã 

báo cáo và đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong triển khai thực hiện.  

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã 

(qua Công an xã) để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Thường trực Đảng ủy;           

- Lãnh đạo HĐND, UBND xã; 

- Chủ tịch các đoàn thể; 

- Hiệu Trưởng các trường và doanh nghiệp; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Trưởng, phó thôn; 

- Lưu: VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

Phạm Văn Hưởng 
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