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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy năm 2020 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, Văn bản số 

3023/HD-CAT-PC ngày 15/11/2019 của Công an tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn đăng 

ký, xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng 

cháy và chữa cháy. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng 

cháy, chữa cháy năm 2020 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các đường lối chủ trương, 

chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về công tác PCCC đến toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người 

lao động tham gia phòng cháy, chữa cháy; 

2. Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với các phong 

trào thi đua khác của đơn vị; Bảo đảm nguyên tắc trong hoạt động phòng cháy 

chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, tích cực chủ động phòng ngừa ngăn chặn 

nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, sự cố tại cơ sở; 

3. Đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, góp phẩn đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Tiếp tục triển khai , thực hiện nghiêm túc Luật PCCC , Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy  và chữa cháy ; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 

tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng cháy, chữa cháy, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Chỉ thị số 47-CT/TW; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. 

2. Công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, 

chữa cháy 

Tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC để nâng cao nhận thức , kiến 

thức về PCCC đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; 
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Thường xuyên thay đổi hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC như 

bằng hình ảnh, âm thanh… để chất lượng tuyên truyền được nâng cao.  

3. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC 

- Xây dựng lực lượng PCCC cơ sở đúng thành phần, đủ số lượng theo quy 

định của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an. Xây dựng 

điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”. 

- Các đơn vị trực thuộc chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, 

đảm bảo kịp thời xử lý dập tắt các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để 

xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. 

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật phòng cháy và 

chữa cháy, những kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy cho toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan, tự giác chấp hành, tích cực tham gia phát 

hiện, tố giác các hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy. 

2. Xây dựng, củng cố, quản lý và duy trì hoạt động của Đội phòng cháy và 

chữa cháy cơ sở. Hàng năm xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng cháy 

chữa cháy cơ sở để Đội phòng cháy, chữa cháy làm tốt nhiệm vụ phòng cháy và 

chữa cháy được giao. 

3. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các trang thiết bị phương tiện phòng cháy 

chữa cháy, chủ động thay thế, trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhằm kịp 

thời xử lý khống chế ngọn lửa ngay từ ban đầu, ngăn chặn cháy lan. Không để xảy 

ra cháy lớn gây thiệt hại về người, tài sản. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt nội 

dung Kế hoạch này. 

2. Văn phòng Sở phối hợp với Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các 

nội dung liên quan. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Công an 

tỉnh – PC07 để tổng hợp. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia 

phòng cháy và chữa cháy và đơn đăng ký điển hình tiên tiến năm 2020 của cơ quan 

Sở Tài nguyên và Môi trường./.  
Nơi nhận:  

Gửi bản giấy: 

- Phòng Cảnh sát PCC&CNCH 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Cảnh sát PCC&CNCH 
- Các đơn vị thành viên khối TĐKT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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