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KẾ HOẠCH 

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC 

đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, 

chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh. UBND huyện Cao Lộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp đến các chủ hộ gia đình và 

Nhân dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư về kiến thức pháp luật, kỹ năng thoát 

nạn, cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; cảnh báo nguy cơ có thể 

gây ra cháy, nổ; khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử 

lý kịp thời các sự cố từ khi mới phát sinh. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối 

với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp 

quản lý; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và kiến nghị thực hiện nghiêm 

quy định của Nhà nước về PCCC. 

- Đánh giá đúng thực trạng công tác PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, 

nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; nghiên cứu, hoàn thiện 

các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình cơ sở trên phù hợp với tình 

hình ở địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền đa dạng về hình thức, nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận 

và phù hợp với từng đối tượng; truyền đạt những thông tin trực tiếp đến Nhân dân. 

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về PCCC phải bảo đảm khách quan, 

toàn diện, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCCC. 

- Nội dung hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC phải cụ thể, bám sát thực tế 

và dựa trên cơ sở những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 

1. Đối tượng: Chủ hộ gia đình và Nhân dân sinh sống, làm việc tại khu dân 

cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu chung cư. 

2. Thời gian: Từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 15/10/2021. 
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III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Hình thức:Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến Nhân dân trong khu dân 

cư; lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, khối phố, đoàn thể, tổ chức chính trị, 

xã hội tại khu dân cư; phát tờ rơi, treo, gắn băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu; 

tuyên truyền lưu động, qua loa phát thanh của xã, thị trấn. 

1.2. Nội dung:Tập trung phổ biến quy định của pháp luật về PCCC (trách 

nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân; các hành vi bị nghiêm cấm, những vi phạm 

phải xử lý theo quy định); các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ và biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn; thông tin về những vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản; tuyên truyền những kiến thức cơ bản về PCCC; việc 

quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, các thiết bị có khả 

năng sinh lửa, sinh nhiệt; kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ; cách thức sử dụng 

các loại phương tiện chữa cháy thông dụng và biện pháp xử lý khi có cháy, nổ xảy 

ra trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

(Nội dung tuyên truyền, khuyến cáo bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân 

cư, nhà ở hộ gia đình theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch này) 

2. Công tác kiểm tra 

2.1. Hình thức: Thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra định kỳ, đột 

xuất về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh, nhà chung cư. 

2.2. Nội dung 

- Đối với nhà ở hộ gia đình: Trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và các 

điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP. 

- Đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: Trách nhiệm của chủ hộ gia 

đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động trong phạm vi ngôi nhà và 

các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

- Đối với nhà chung cư: Trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung 

cư và điều kiện an toàn về PCCC quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

(Nội dung hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC theo Phụ lục 2 ban hành 

kèm theo Kế hoạch này) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

- Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn tham mưu UBND các xã, 

thị trấn ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với 

các đối tượng tại Mục II của Kế hoạch này; thành lập đoàn liên ngành hướng dẫn, 

kiểm tra, kết hợp tuyên truyền về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư. 
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- Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn ngân sách của địa phương để 

triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trên 

địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt 

các quy định của Nhà nước về PCCC (nội dung tuyên truyền thực hiện theo Mục 

III của Kế hoạch này). 

- Là đơn vị thường trực giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc và giám sát 

việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo 

về Công an tỉnh theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối 

với các đối tượng tại Mục II (thuộc phạm vi quản lý)của Kế hoạch này; đồng thời 

tiếp tục thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

327/UBND-THNC ngày 22/3/2021. 

- Thành lập đoàn liên ngành (do lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm trưởng 

đoàn; thành phần gồm lực lượng Công an, đại diện các đoàn thể cấp xã, thị trấn) 

hướng dẫn, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, 

nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao, nhà chung cư trên 

địa bàn quản lý.Kết thúc kiểm tra, lập biên bản(theo mẫu số PC10 ban hành kèm 

theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) và yêu cầu chủ hộ gia đình, nhà để ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC (mẫu biên bản kiểm tra và 

mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn PCCC theo Phụ lục 3 và Phụ lục 4 ban hành 

kèm theo Kế hoạch này). 

- Triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạntại địa phương; trong đó tập trung đẩy mạnh việc tuyên 

truyền, kiểm tra về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh; đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC, chú trọng 

tuyên truyền, vận động chủ hộ gia đình tại các nhà ở, nhà chung cư chỉ có một lối 

thoát nạn thì cần phải mở thêm lối thoát nạn thứ hai để thoát ra khỏi ngôi nhà hoặc 

bố trí lối thoát nạn phụ lên mái, ban công, trang bị phương tiện chữa cháy…; xây 

dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 

công tác PCCC; triển khai xây dựng cụm dân cư an toàn PCCC. 

- Bố trí nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Công an huyện (qua Đội Cảnh sát QLHC về 

TTXH) như sau: 

+ Sơ kết giai đoạn 1, từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 15/7/2021, báo cáo 

trước ngày 20/7/2021. 

+ Tổng kết đợt cao điểm đến hết ngày 15/10/2021, báo cáo trước ngày 

20/10/2021. 

(Mẫu báo cáo kết quả tuyên truyền về PCCC và CNCH theo Phụ lục 5 kèm 

theo Kế hoạch này) 
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3. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể 

- Tham gia phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ 

năng về PCCC cho Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông nghiên cứu, nâng cao chất 

lượng chuyên mục về an toàn PCCC; đăng phát tin bài, phóng sự, video hướng dẫn 

nghiệp vụ PCCC, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ; giới thiệu gương người tốt, việc tốt; 

tăng thời lượng, số lượng phát sóng chương trình vào khung giờ vàng, giờ cao 

điểm để Nhân dân theo dõi và thực hiện. 

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công, UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời báo cáo khó 

khăn, vướng mắc về UBND huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn, chỉ 

đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng PC07-Công an tỉnh; 

- Thường trực huyện ủy;                   

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng: KT-HT, TC-KH, VH-TT; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP, 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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