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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn 

xã Ninh Thọ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số802/KH-UBNDngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân 
dân thị xã Ninh Hòa về Kế hoạch Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2022,Ủy ban nhân dân xã 
Ninh Thọ xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1. Tích cực, chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lan, 

cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Tổ chức thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, 
cứu hộ (CNCH) theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và xây dựng phong trào 
toàn dân tham gia PCCC, CNCH.

2. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong PCCC. Mọi hoạt động PCCC 
trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. 
Chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, 
cứu hộ, giải quyết các tình huống phức tạp có liên quan đến ANTT.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã.

4. Việc triển khai công tác PCCC và CNCH phải được thực hiện đầy đủ, 
nghiêm túc. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCCC và CNCH 
theo quy định. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 
các cơ sở, khu dân cư trên địa bàn xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện công tác PCCC và CNCH.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC
1. Công tác tham mưu, triển khai về PCCC và CNCH
- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật PCCC và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các 
Chương trình, Kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an về công tác 
PCCC và CNCH. Sơ, tổng kết các chuyên đề trong lĩnh vực PCCC và CNCH.
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- Phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa triển khai thực hiện Quyết định số 
2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ 
Quy hoạch quốc gia hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Xây dựng các nội dung liên quan hạ tầng phòng cháy và 
chữa cháy trong “Quy hoạch thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050” phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nội dung chính của quy hoạch 
hạ tầng phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 và phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác PCCC và 
CNCH tại Công văn số 3649/UBND-NƯỚC ngày 6/5/2021 của UBND tỉnh về 
mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia 
đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó, kéo dài thời gian thực 
hiện đợt cao điểm đến ngày 15/4/2022. Xem xét, ban hành quy định về điều 
kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn xã.

- Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án, kế hoạch 
bảo đảm an toàn PCCC và CNCH các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn 
phường. Đặc biệt là bảo đảm an toàn PCCC và CNCH các mục tiêu quan trọng, 
các sự kiện, hội nghị diễn ra trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác tại kế hoạch 
này và các chương trình, kế hoạch đã ban hành trước đây, trọng tâm gồm:

+ Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của BTV Tỉnh ủy về triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 47-công tác/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về 
tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác PCCC (Chỉ thị số 47-CT/TW) và 
Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW;

+ Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 06/8/2021 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 (Kết luận số 02-KL/TW) và Kế hoạch số 1492/QĐ-TTg 
ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai kết luận số 02-KL/TW;

+ Công văn số 996/UBND  ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 32/CT/TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư;

+ Kế hoạch số 7089/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về thực 
hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy;

+ Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về triển 
khai Nghị quyết số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 



3

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật PCCC và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về 
công tác PCCC và CNCH;

+ Công văn số 11871/UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về việc 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở 
sản xuất, kho hành hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 
cụm công nghiệp và khu dân cư.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất, vụ 
việc theo quy định của UBND thị xã, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH thị xã và 
các văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh, Công an thị xã.

2. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC
- Tổ chức duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ huy PCCC và CNCH xã 

Ninh Thọ. Kiện toàn, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động để Ban Chỉ huy 
đi vào thực chất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền và các 
tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa 
cháy 04/10/2022 ( treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền 
lưu động, tổ chức các hội thao, hội thi, thực tập các phương án...).

- Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH và huấn 
luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, đánh giá, phân loại lực lượng dân phòng, lực lượng  
PCCC cơ sở. Thường xuyên xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên 
truyền về công tác PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng tại 
địa phương.

- Xây dựng mới và nhân rộng các mô hình an toàn PCCC. Xét, công nhận 
các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2022.

- Tổ chức kiện toàn về mặt tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của 
Đội  PCCC cơ sở, Đội dân phòng trên địa bàn xã để các lực lượng này thực hiện 
tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn cơ sở, khu dân cư.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu và điều tra, 
xử lý về PCCC và CNCH.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tích 
cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lan, cháy 
lớn. Tổ chức triển khai công tác điều tra cơ bản, tổng rà soát, đánh giá, phân loại 
địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn xã.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra; xử lý nghiêm tổ chức, cá 
nhân vi phạm pháp luật về PCCC. 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, 
chữa cháy rừng; kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; có 
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phương án bảo đảm vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối 
hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và 
khi cháy rừng xảy ra.

- Tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ quan, khu dân 
cư, kịp thời khắc phục sơ hở thiếu sót về PCCC và CNCH, hạn chế các nguyên 
nhân phát sinh cháy nổ. Phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC trong công tác 
hướng dẫn, phòng ngừa.

- Tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở, các công trình thuộc thẩm quyền và 
phạm vi quản lý, yêu cầu thực hiện đầy đủ quy trình thẩm duyệt thiết kế và 
nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật; cháp hành nghiêm các kiến 
nghị của các Đoàn Thanh tra, Đoàn kiểm tra về công tác PCCC và CNCH, tổ 
chức khắc phục dứt điểm các sơ hở, thiếu sót về PCCC mà các Đoàn thanh tra, 
kiểm tra chỉ ra (nếu có).

4. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện phục vụ 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực xử lý cháy, nổ, sự cố, tai 
nạn. Triển khai thực hiện Quyết định số 128/QĐ- UBND ngày 25/03/2021 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế điều động lực lượng, phương tiện chữa 
cháy và CNCH của các cấp, các phòng, ban trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, 
tai nạn, sự cố trên địa bàn xã.

- Tổ chức Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Nghị định số 
83/2017/NĐCP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, 
cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Tham gia Hội nghị thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của 
lực lương Cảnh sát PCCC và CNCH -  Công an tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và 
Hội thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên 
ngành và lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

- Có kế hoạch điều tra, rà soát, thống kế phân loại và đề xuất giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc về nguồn nước chữa cháy trên địa bàn xã. Xây 
dựng  dự án quy hoạch hoàn thiện mạng lưới cấp nước chữa cháy của thị xã đảm 
bảo theo quy định và xây dựng, sửa chữa các bến, bãi lấy nước chữa cháy tại các 
nguồn nước tự nhiên trên địa bàn xã.

5. Việc bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và CNCH
- Bảo đảm nguồn ngân sách thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội 
phó Đội dân phòng trên địa bàn xã.

- UBND các cấp hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho lực lượng 
Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn, thực hiện theo quy định tại điểm 2.3, 
khoản 2, Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính 
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phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động 
thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại 
Công văn số 7077/BTC-VI ngày 12/06/2020).

- Bố trí kinh phí, chi cho công tác PCCC trên địa bàn quản lý quy định tại 
Khoản 2, điều 55 Luật PCCC được sử đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 30, 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC, về việc “ UBND các cấp 
phải có nội dung đảm bảo cho công tác PCCC trong nhiệm vụ chi ngân sách 
quốc phòng, an ninh hàng năm”.

- Bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và CNCH năm 2022 
(tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, diễn tập, thực tập phương án 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; mua sắm trang 
thiết bị phương tiện PCCC và CNCH; thẩm duyệt, nghiệm thu các hạng mục, 
công trình...) và dự trù kinh phí cho các năm tiếp theo.

- Bảo đảm công tác hậu cần, quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ phục vụ công tác và chiến đấu trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Giao Ban Chỉ huy PCCC xã, Công an xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo; tham mưu UBND xã 
khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác PCCC.

- Mặt trận, các đoàn thể, các đơn vị, các thôn tùy tình hình thực tế để xây 
dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị có 
liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã Ninh Hòa (b/cáo);
- Công an thị xã Ninh Hòa(b/cáo);
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã(c/đạo);
- Thường trực UBND xã(c/đạo);
- Các ban ngành, đơn vị, trường học; trạm y tế 
(t/hiện);
- Mặt trận, các đoàn thể (t/hiện);
- LưuVT, CAX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Khánh Đăng
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