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UNBD TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /KH-SXD Hà Nam, ngày         tháng       năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng  

Chính phủ và Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 14/7/2021 của BTVTỉnh ủy về  

thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục  

thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh  

đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 14/7/2021 của BTV 

Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Văn bản số 3440/UBND-NC ngày 

10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về 

tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để 

ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng ban hành kế 

hoạch tổ chức thực hiện như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

1. Mục đích 
 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa 

cháy; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 1492/QĐ-TTg 

ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 

14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quan điểm, chủ trương, đường lối 

của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCCC và CNCH đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCCC và CNCH; 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý hiệu 

quả các tình huống, sự cố cháy, nổ xảy ra; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác 

PCCC và CNCH, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

- Rà soát, xác định nội dung chưa đảm bảo an toàn PCCC nhằm khắc 

phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC, tạo sự chuyển biến rõ nét 

đối với công tác PCCC và CNCH; Xây dựng lực lượng PCCC và CNCH của 

cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 
 

2. Yêu cầu  
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Việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 

10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 

14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được thực hiện đồng bộ, nghiêm 

túc, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Đồng 

thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị trực 

thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện. 
 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 
 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, 

pháp luật về PCCC&CNCH 
 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai Quyết định số 1492/QĐ-TTg 

ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 

14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng các hình 

thức phù hợp; gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 1635/QĐ-

TTg ngày 22/9/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 01-

CT/TU ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH; Kế hoạch số 1744/KH-

UBND ngày 16/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về triển khai thực 

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

Kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ…  

Tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH, từ đó tự 

giác chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về PCCC&CNCH. 

Hàng năm, tổ chức tập huấn công tác PCCC&CNCH cho lực lượng 

PCCC&CNCH của cơ sở như: kỹ năng xử lý các tình huống trong PCCC, cứu 

nạn, thoát nạn...tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, 

cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ. 

Đẩy mạnh việc xây dựng và tham gia vào phong trào toàn dân PCCC và 

CNCH, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân 

PCCC. Tạo điều kiện cho đội viên đội phòng cháy chữa cháy của cơ quan, đơn 

vị  tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH. 
 

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với công 

tác PCCC và CNCH 
 

Đảng uỷ chỉ đạo chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra 

công tác phòng cháy, chữa cháy; xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là 

nhiệm vụ cần thiết, không thể thiếu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 
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chuyên môn. Thường xuyên tổ chức rà soát, xây dựng các phương án phòng 

ngừa và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống khi xảy ra cháy, nổ đảm bảo 

theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương 

tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). 

Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến 

trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy; công khai các hành vi thiếu 

trách nhiệm, các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy. 
 

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 
 

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản về PCCC và CNCH phù 

hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đặc điểm, tình hình của cơ 

quan, đơn vị. 

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

chủ động khắc phục những thiếu xót 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. 

 Phối hợp với đơn vị tư vấn, thiết kế khảo sát, lập hồ sơ thiết kế theo 

quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, dự trù kinh phí đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh duyệt đối với việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, báo cháy tự động 

và hệ thống kỹ thuật có liên quan đối với các khối nhà xây dựng trước năm 

2001 theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;  

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 của cơ quan, đơn vị.  

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

viên, 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. 
 

4. Công tác phối hợp trong PCCC&CNCH  
 

Thường xuyên giữ mối liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - 

Công An tỉnh Hà Nam để duy trì chế độ kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm 

bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, yếu kém trong công tác PCCC và CNCH tại cơ quan. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Văn phòng Sở 
 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, Chi cục, Trung tâm tổ chức, triển khai 

các nội dung của kế hoạch này, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
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công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt công tác phòng cháy, chữa cháy 

theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh.  

- Tổ chức rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, bổ sung đầy đủ các trang thiết 

bị phương tiện PCCC theo đúng quy định. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị. 
 

2. Các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở 
 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của kế hoạch này và phát động tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chương trình 

hoạt động về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về PCCC trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các loại hình cải tạo nhà 

để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; thường xuyên nghiên cứu, tham mưu lãnh 

đạo Sở giải pháp thực hiện đảm bảo trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch, 

thẩm định dự án, cấp phép xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu trước 

khi đưa công trình vào sử dụng đảm bảo các quy định về PCCC.      

- Nghiên cứu phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất lập quy hoạch xây 

dựng mạng lưới hệ thống cấp nước phục vụ công tác PCCC tại địa phương 

theo đúng quy định (thực hiện giai đoạn 2021-2025). 

- Trong quá trình thực hiện công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, 

kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đối với các công trình, dự án thuộc 

diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC phải yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ 

các thủ tục liên quan về PCCC theo quy định trước khi thực hiện.  
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg 

ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 

14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW 

ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, 

chữa cháy. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo về Văn phòng sở để kịp thời xử lý vướng mắc, phát sinh./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Công an tỉnh (để p/h);  

- Lãnh đạo SXD;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

CV(NVQ)-2022/1416.  

 Nguyễn Quang Huy 
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