
 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả 

 an toàn phòng cháy, chữa cháy  
 

  Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh Ủy 

Hà Nam Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng "v.v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy, chữa cháy"; 

Thực hiện công văn số 963/UBND-NC, ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn 

phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao 

hiệu quả an toàn phòng cháy chữa cháy, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 
 Giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đội Phòng cháy chữa 

cháy của Sở nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức về Phòng cháy chữa cháy; tích 

cực và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy 

xảy ra.  

100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động nắm bắt, vận dụng tốt 

những kiến thức đã học để phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy tại cơ quan.  

Nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy tốt vai trò trong công tác Phòng 

cháy chữa cháy, thao tác thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ 

quan, đơn vị.  

2. Yêu cầu 

 Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động phải nghiêm túc và hiểu được ý nghĩa của công tác phòng cháy 

chữa cháy quy định trong Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn 

thi hành.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa 

cháy được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị 

và đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn 

đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ 

quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tuyên truyền 
 Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

 a. Quán triệt những văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của tỉnh quy 

định về công tác Phòng cháy chữa cháy 
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 - Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 01/7/2014; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ - CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.  

- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.  

- Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC,  

- Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 11/01/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác PCCC và các văn bản pháp luật quy định về công 

tác PCCC&CNCH;  

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật PCCC;  

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ Công an về quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24 

tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;  

- Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 quy định về trang bị 

phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, 

lực lượng PCCC chuyên ngành;  

- Công văn số 3755/UBND-NC, ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.  

b. Những kiến thức cơ bản về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  

- Khái niệm chung về cháy, nổ;  

- Những điều kiện cần thiết cho sự cháy;  

- Đặc điểm của đám cháy;  

- Những phương pháp dập tắt đám cháy;  

- Nguyên tắc khi dập tắt đám cháy mới phát sinh; 

- Các nghiệp vụ cơ bản về cứu hộ cứu nạn.  

- Giải pháp thoát nạn khi sảy ra sự cố về cháy, nổ.  

- Tính năng, tác dụng, kiểm tra, bảo quản, sử dụng các loại bình chữa cháy 

xách tay, hệ thống bơm cứu hỏa.  

3. Hình thức tuyên truyền  
Hình thức tuyên truyền như: thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, 

điều hành; đưa vào nội dung các cuộc họp giao ban hàng tháng; tổ chức các hội 

thảo, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa 

cháy, trên trang thông tin điện tử của sở.  

4. Công tác kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy 

 Thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC tại phòng làm việc và tại đơn vị và 

chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy 

chữa cháy, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, 

chữa cháy.  
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Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ tăng cường công 

tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý (nếu phát sinh sự cố cháy nổ).  

Định kỳ 6 tháng/năm, tự kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại 

chỗ, thường xuyên lau chùi vệ sinh và bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy.  

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhắc nhở toàn thể cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động đóng ngắt điện trước giờ nghỉ hoặc sau khi mất điện.  

Kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực bếp nấu ăn. Vặn 

khoá bình gas khi không sử dụng.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tổ chức, triển khai các nội dung của 

kế hoạch này, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo 

cáo lãnh đạo Sở; chủ trì tham mưu thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại 

Trụ sở cơ quan địa chỉ tại phường Lam Hạ; 

 2. Trung tâm công nghệ Thông tin TNMT sở kịp thời cập nhật, phổ biến các 

thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành các văn bản về công tác phòng cháy 

chữa cháy do trung ương và tỉnh ban hành trên mạng nội bộ của Sở; chủ trì tham 

mưu thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại Trụ sở cơ quan địa chỉ tại 

phương Minh Khai; 

3. Các đơn vị thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch 

này tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình, kịp thời 

báo cáo các vấn đề vướng mắc, phát sinh. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (Phòng cảnh sát PCCC&CNCH; 

- Lãnh đạo sở; 

GIÁM ĐỐC 

 

- Các đơn vị trực thuộc sở; 

- Trung tâm CNTTTNMT(đăng cổng); 
 

- Đội phòng cháy chữa cháy;  
- Lưu: VT, VP.  

  

 Nguyễn Văn Hảo 
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