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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC 

tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã Tân Trào 
 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 05/03/2023 của UBND huyện 

Thanh Miện về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng, UBND xã xã Tân Trào xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về 

PCCC và CNCH đến cơ sở, nhân dân làm việc và tham gia hoạt động tại các cơ 

sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về 

PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các 

tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, nội 

dung rõ ràng, dễ hiểu và truyền đạt thông tin trực tiếp đến người dân. 

2. Kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an 

toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định; công tác kiểm tra, xử lý 

phải đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật; nội 

dung hướng dẫn phải cụ thể, phù hợp, sát với thực tế trên cơ sở các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC. 

3. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu xây 

dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; tổ chức tốt công 

tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời xử lý các tình huống cháy, 

nổ, sự cố, tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tại các 

hoạt động, sự kiện diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.  

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Phối hợp với đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và duy trì các điều kiện 

an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở. Tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH 

đối với các cơ sở nhằm bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định, phát hiện, 

hướng dẫn cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm; xử lý các vi phạm về PCCC và 

CNCH theo quy định.  
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2. Rà soát, bổ sung phương án chữa cháy và CNCH đối với cơ sở; bố trí 

lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng xử lý mọi tình huống cháy, nổ, tai 

nạn, sự cố có thể xảy ra, đặc biệt phương án tăng cường lực lượng tham gia bảo 

đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong 

những ngày diễn ra lễ hội, sự kiện tập trung đông người; đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt, nhanh chóng và an toàn, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo của 

lãnh đạo các cấp. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Nắm thông tin về chương trình, thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội và 

các sự kiện tập trung đông người, tham mưu UBND xã, Ban Chỉ đạo về PCCC 

và CNCH xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC và CNCH cho 

từng khu vực, địa điểm, không để bị động, bất ngờ khi có cháy, nổ hay các sự 

cố, tai nạn xảy ra làm ảnh hưởng đến các hoạt động lễ hội, sự kiện. 

- Phân công thực hiện: Công an xã tham mưu, triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Rà soát, lập danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc diện quản lý 

về PCCC và CNCH theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng thuộc diện quản lý theo phân cấp, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót 

về PCCC và CNCH và hướng dẫn cơ sở khắc phục; xử lý nghiêm những trường 

hợp cố tình vi phạm quy định an toàn PCCC và CNCH hoặc các trường hợp vi 

phạm đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc người đứng 

đầu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và duy trì các điều 

kiện an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở, cụ thể: 

+ Thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; tiến hành việc 

tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH thường xuyên, phát hiện kịp thời những tồn 

tại, vi phạm trong công tác PCCC và CNCH, từ đó đề ra phương án, lộ trình giải 

quyết, khắc phục. Đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH tại cơ sở; rà 

soát và có phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC và hệ thống điện phù 

hợp với từng khu vực trong khuôn viên cơ sở. 

+ Quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng hệ thống thiết bị điện, thiết bị 

chiếu sáng tại các khu vực chính điện, bàn thờ, bãi xe, các công trình phụ trợ, 

thay thế các thiết bị hư hỏng, đã sử dụng trong thời gian dài, lắp đặt thiết bị đóng 

ngắt tự động, không câu mắc ngoài thiết kế…; việc bảo quản, sử dụng hương, 

nến, đền dầu, đốt vàng mã và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng để đun nấu; niêm yết 
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nội quy, quy định, tiêu lệnh PCCC và CNCH tại cơ sở để mọi người biết và thực 

hiện; xây dựng, ban hành các quy định, phương án bố trí và bảo đảm an toàn 

PCCC và CNCH đối với các khu vực hoạt động tạm tại cơ sở (ki-ốt bán vàng mã, 

ăn uống, bãi gửi xe…). 

+ Kiện toàn tổ tự quản về PCCC & CNCH tại các thôn, đề xuất Công an 

huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, 

trang bị phương tiện cho lực lượng PCCC cơ sở theo quy định pháp luật. Duy trì 

lực lượng thường trực, tuần tra tại cơ sở 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý khi có 

sự cố cháy, nổ xảy ra. 

+ Xây dựng phương án chữa cháy cơ sở, trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định. Định kỳ tổ chức thực tập các tình huống cháy, nổ theo 

phương án đề ra. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện 

việc đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong dịp lễ hội và các sự kiện tập trung 

đông người. 

- Phân công thực hiện: Công an xã tham mưu cho UBND xã triển khai 

thực hiện theo phân cấp quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC và CNCH, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; hướng dẫn công tác 

PCCC và CNCH trên loa phát thanh của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; treo 

pano, áp phích tại nơi tập trung đông người... để người dân biết, xử lý khi có 

cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, đặc biệt là trong các ngày diễn ra lễ hội và các sự 

kiện tôn giáo, tín ngưỡng. 

- Phân công thực hiện: Công an xã chủ trì, phối hợp Đài truyền thanh xã 

triển khai thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Rà soát, bổ sung các phương án chữa cháy, CNCH, xử lý tình huống 

cháy, nổ lớn, phức tạp và phương án của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. 

Chủ động kiểm tra, xây dựng phương án và bố trí lực lượng phương tiện thường 

trực, ứng trực đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các địa điểm trong thời gian 

diễn ra lễ hội, sự kiện.  

- Phân công thực hiện: Công an xã, UBND xã triển khai thực hiện theo 

thẩm quyền. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy và CNCH khi có 
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yêu cầu. Tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời, chính xác thông tin báo cháy, 

sự cố, tai nạn; kịp thời điều động lực lượng phương tiện chữa cháy và CNCH 

nhanh chóng, hiệu quả. Thường xuyên bảo dưỡng trang bị, phương tiện chữa 

cháy và CNCH được trang cấp đảm bảo chất lượng chiến đấu. 

- Phân công thực hiện: Công an xã, UBND  xã triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này Công an xã, các lực lượng có liên quan 

triển khai thực hiện có hiệu quả. Công an xã tập hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 

gửi về Trưởng Công an huyện (qua đội PCCC & CNCH) để tập hợp, báo cáo. 

- Giao Công an xã giúp UBND xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị báo cáo về UBND xã (qua Công an xã) để được hướng dẫn, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Công an huyện Thanh Miện; 

- Thường trực Đảng ủy;           

- Lãnh đạo HĐND, UBND xã; 

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 

- Trưởng, phó thôn; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hưởng 
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