
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  123 /KH-UBND              Tràng Định, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 

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 Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về 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. 

UBND huyện Tràng Định 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 đảm bảo 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. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải đa dạng về hình thức, nội dung cần rõ ràng, 

dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với từng đối tượng; cần truyền đạt thông tin trực 

tiếp đến Nhân dân. 

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về PCCC phải đảm bảo 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. 

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, khu phố, đoàn thể, tổ chức 

chính trị, xã hội tại khu dân cư, phát tờ rơi, treo, gắn băng zôn, pa nô, áp phích, 

khẩu hiệu, đăng phát những hình ảnh, video tuyên truyền trên màn hình điện tử 

nơi công cộng; tuyên truyền lưu động, qua loa phát thanh của thôn, xã và trên 

các trang thông tin điện tử. 

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 các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra định kỳ, 

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

hợp sản xuất, kinh doanh. 

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, ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 

một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2021 và thay thế 

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 và chữa cháy. 

- 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,  ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa 

cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (sau đây viết 
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tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

10/01/2021 và thay thế 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 và chữa cháy. 

(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 

- Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn liên ngành tiến hành 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. 

- Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn ngân sách của địa phương để triển 

khai thực hiện kế hoạch. 

- Hướng dẫn các cơ quan, phòng, ban, ngành, 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 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 UBND tỉnh (qua 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 của kế hoạch này; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt 

nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 373/UBND-VP, ngày 

05/4/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 

24/11/2020 của Chính phủ. 

- Thành lập đoàn kiểm tra (do lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm trưởng 

đoàn; thành phần gồm lực lượng Công an, đại diện UBND cấp xã, điện lực) tiến 

hành 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 hiểm cháy, nổ cao 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, ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và 

chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (sau 

đây viết tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

10/01/2021 và thay thế 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 và chữa cháy và 

yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở ký cam kết bảo đảm an toàn 

PCCC.  
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(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). 

- UBND cấp xã triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

PCCC tại địa phương; 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 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. 

- 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 Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội) như sau: 

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

trước ngày 18/7/2021. 

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

18/10/2021. 

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

kèm theo kế hoạch). 

3. Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể 

- Tham gia phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 

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

- Các cơ quan báo, đài, thông tin truyền thông tích cực nghiên cứu, nâng 

cao chất lượng chuyên mục về an toàn PCCC; đăng phát tin, bài, phóng sự tuyên 

truyền, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH; giới thiệu gương người tốt, việc 

tốt; tăng thời lượng, số lượng phát sóng vào 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 theo kế hoạch đề ra; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc 

để chỉ đạo, giải quyết./. 
   

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                          

- Phòng PC07-CAT;    

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh VP, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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