
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1191 CHIU NGHIIA V1T NAM 
TI!! XA C1!A LO Dc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

So: /KH-UBND Ct'ca Ld, ngày tháng 12 iiãm 2021 

KE HOACH 
Thu'c hiên Kêt 1un s 02-KL/TW ngày 18/5/202 1 cila Ban BI thu ye tiêp tyc 

thii'c hin Clii thj so 47-CT/TW cüa Ban BI thu khóa XI ye tang cu'ông sI 
Iãnh dio cüa Bang dôi vó'i cong tác phông cháy, chü'a cháy 

trên dia bàn thi xã Cua Là 

Thirc hin K hoch so 626/KH-UBND ngày 10/10/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic Thi.rc hin Két 1un so 02-KL/TW ngày 1 8/5/2021 cüa T3an RI 
thu ye tiêp tVc  thirc hin Chi thj s 47-CT/TW cüa Ban BI thu khóa Xl ye tang 
cu'äng si.1 lãnh dto cüa Dãng di vi cong tác phông cháy, chüa cháy trên dja bàn 
tinh Ngh An. UBND thi xã Ciira Lô xây dirng k hotch trin khai thirc hin cii 
the nhu' sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1. To chirc ph bin, quán trit và triên khai thirc hin nghiêrn tiic, có hu 
qua Kêt 1un so 02-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa Ban BI thu, Quyêt djnh sO 
I 492/QDTTg ngày 10/9/202 1 cüa Thu tu'O'ng ChInh phü và KC hotch sO Si 
KHITU ngày 27/7/202 1 cüa Ban Thtthng vii TInh üy den các phOng, ban, ngành, 
chInh quyn dja phuong và nhân dan; qua do, t?o ski chuyên biên mnh me Va 
nhãn thi'rc, trách nhim và hành dng cüa can b và nhân dan dOi vO'i cOng tác 
phong cháy, chUa cháy và c1ru nan, ciru h (PCCC vâ CNCH), nâng cao hiu Iijc 
hiu qua, phn du vi miic tiéu giâm s vi cháy, n Ian gay thit hti nghiCm trpng 
v nguO'i và tài san, nâng cao hiu 11rc, hiu qua quãn !' nhà nu'ac v cOng tác 
PCCC và CNCH. 

2. Triên khai k hoch phäi dng bô, quyêt 1it, xác djnh rO ni dung, phân 
cOng nhirn vçi ci1 th dôi vai các phOng, ban, ngành, UBND các phithng. NguOi 
dung du các cp, các ngành, chInh quyn dja phuang phâi tp trung lãnh dao,  chi 

dao, thung xuyên kim tra, giám sat cOng tác PCCC và CNCH ti dja phuo'ng, 
don vi thuc trách nhim quàn 1; xác djnh PCCC và CNCH là nhim v1 quan 
Irong, cn thiêt trong qua trInh báo dam an ninh, trt tu', phát triên kinh tC - xã hôi. 

3. Nhäm htn ch dn mtrc thâp nhât thit hai  do cháy, nO gay ra, gop phãn 
bao darn an ninh, trt tir ti dja phuoiig. 

II. NHIM V1J TRQNG TAM 

1. TO chü'c quán trit, trin khai sâu rng Kêt 1un so 02-KL/TW cüa Ban 
RI thu', Quyet djnh sO 1492/QD.-TTg ngày 10/9/202 1 cüa Thu tu'âng Chinh phü 
va Ké hoch sO 51 -KH/TU cüa Tinh üy gãn vai tiep tiic quán triêt, chi do triCn 
khai thu'c hiên nghiêm, hiu qua các nghj quyt, chi thj cila Dáng, pháp Iu,t ca 
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Nhã nuâc ye Cong tác PCCC và CNCH, dc bit Chi thj sO 47-CT/TW này 
25/5/20 15 cüa Ban BI thu' ye tang cu'ng sr lành do cüa Dáng dOi vi cOng tác 
phông cháy, chia cháy; Quyêt djnh s I635/QD-TTg ngày 22/9/2015 cuaiht 
tu'ó'ng ChInh phü v ban hành Chu'ong trmnh hành dng thirc hin Chi thj so 7-
CT/TW ngày 25/6/20 15 cüa Ban BI thu', Quyêt djnh s 630/QD-TTg này 
11/5/2020 cüa ThU tu'rng Chmnh phU ye ban hành k hoch thirc hin Nghj quvêt 
cüa Quc hi v& tip tuc hoàn thin, nâng cao hiu hrc, hiu qua thyc hin chinh 
sách, pháp 1ut v phông cháy và chü'a cháy. 

2. ChU dng xây dmg phuo'ng an phông ngU'a và xi:r 1 các tInh huông c!1ty, 
no, sçr c& tai nn xãy ra, bâo darn nhanh, kjp thô'i, hiu qua theo phuang chäm '4 
t?i ch". Ngu'O'i dirng du cp Uy, chInh quyn các cap, co quan, t chirc, don vj 
phái chu trách nhirn v tInh hInh cháy, n trong phrn vi quán 12. Xii' 1 trich 
nl-iiêm di vii các Ca nhân, co quan, t chrc không thirc hin dUng chi.ic trách, 
nhim vy dé xáy ra tInh trtng vi pharn nghiêrn trpng, mat an toàn ye PCCC ti dla 
bàn, co' s. 

3. Tang cu'ng cOng tác tuyên truyn, phO bin, giáo dyc pháp 1u.t và kin 
thirC, k nãng v PCCC và CNCH di vi can b, dàng viên vâ nhãn dan dC ng 
cao nhin thüc vã tir giác chip hành, thirc hin các quy djnh Cua pháp !uit ye PC( 'C 

và CNCH. CUng cô, xây dirng, nhân rng rnO hInh dam bão an toàn PCCC gn 
vói cOng tác báo darn ANTT ti co s&. Kjp thai khen thu&ng tO chü'c, cá nhàn có 

thãnh tIch trong cong tác PCCC và CNCH. 

4. Tiêp t11C nghiên ciru, hoàn thin h thng chInh sách, pháp 1ut ye PC('C 
và CNCH trên dja bàn. Rà soát, ban hành h thng quy chuân, tiêu chuân k' tI1LIit 
v PCCC phii hcip yj  tmnh hInh phát trin kinh th - xa hi. Truc mat, có phuong 
an xü ! các co so trCn dja bàn khOng dam bâo yêu câu ye ccc du'p'c dua vo 
sU' dyng tru'ó'c ngây Lut Phông cháy, chü'a cháy so 27/2001/QH10 có hiL1 lyc. 

5. Chi dao, thirc hin quyt Iit cãi cách hành chinh; nâng cao chüt lupug 
cong tãc thanh tra, kiêm tra, giárn sat, phát hin và có bin pháp giái quyC, ldmc 
phyc kip thai tOn t?i,  bt cp trong cOng tác phông cháy, chQa cháy; t.p trung 
hu'ó'ng dn, don dc ngu'i dU'ng du co' quan, tO chirc, co' so thu'ô'ng xuyCn ty kiCin 
tra an toàn PCCC và CNCH, dc bit trong quán Is', sU' ding h thOng. thiCt b 
din và các chat, hang hóa nguy him cháy, nO; chU dng trang bi các phuong 
tiên, thit bj PCCC và CNCH phU hp vâi quy mO, tInh ch.t ho?t dng cüa don 

Co 50. Tp trung diu tra, cOng b rng rài nguyen nhân các yu chày, nO xii 
nghiêrn các tO chUc, cá nhân yj phrn quy ctjnh ye PCCC Va CNCH. 

6. 1-bàn thin quy ho?ch h? tng PCCC giai doin 2021 - 2030, tam nhin 

2050, dOng b vi quy hoch cUa các ngành, linh virc, dja phu'o'ng. Tp trung khäc 
phyc, tháo g nhQng khó khãn, bt cp v giao thOng, ngun nuóc phyc vy cOng 
tác chüa cháy và CNCH. Day rnnh xa hi hóa cong tác PCCC, huy dng ngu6n 



luc xâ hôi dê dâu tu, xây dçrng Va phát triên dông b kêt câu h tang k thu.t, 

phu'ong tiên, thit bi, hóa chit phc viii cong tác PCCC và CNCH. 

7. J'p trung xây diing, kin toàn lirc lugng Cánh sat ccc và CNCH; bô 

In luc lu'ong PCCC và CNCH & các dja bàn trpng diem. Thu'&ng xuyCn ciing cO, 

xãy d'ng, darn báo ch d chInh sách di vó'i 1irc lu'p'ng ban chuyên irách PCCC 

v CNCH tti co s&, dc bit di v&i 1irc 1ung dan phông, hrc !u'clng PCCC chuyCn 

ngành, PCCC Co s&. 

III. PHAN CONG NHIM V1J 

1. Cong an thj xã 

- Chü tn, phôi hçip các phông, ban ngành, dla  phuong tham rnuu UBNI) th 

xã tong 1Kt thi hành Lut Phông cháy và chüa cháy, Luât sü'a dôi, bô sung rnt sO 

diu cüa Lut Phông cháy và chra cháy theo chi do cüa cap trên. 

- Dy rntnh cái cách hành chInh trong linh virc PCCC, to chü'c nghiCn cii'u, 

tnin khai cung cp djch vii cOng trirc tuyn trong linh virc PCCC và CNCH miii'c 

do 3, môt sO dich v1i dt m&c d 4 (thi gian hoàn thành trong nãm 2023). 

Chü tn, dinh kS'  hang näm, can cu1r tInh hInh thu'c t trin khai các dpi cao 

dirn tuyên truyn, kirn tra, xü' 1 vi phrn ye ccc vâ CNCH ti CaC CO SO' CO 

nguy hirn cháy, n cao, khu dan cu', nhà cao tng, cho,... (thu'c hiên tr Qu' 

IV/2021 và các nàm tip theo). 

- Cüng cô, xây dirng rn&i, duy trI hott dng hiu qua cüa lurc lup'ng dan 

phOng, 1i'c 1ung PCCC co s&, lirc lugng PCCC chuyen ngãnh; xác djnh dày là 

lu'c lu'o'ng nOng ct trong cOng tác PCCC ti ch. Djnh kS'  hang nãrn, tham rnu'u 

tO chu1rc thirc tp phu'o'ng an chü'a cháy và CNCH có huy dng nhiêu lyc Iu'p'ng, 

phu'o'ng tin tham gia v&i quy mO cp thi. xã; dam báo 100% khu dan cu có nguy 

co cháy, no cao, co sO thuc din quán 1 v PCCC phái tir tO chu1rc thirc t.p 

phu'o'ng an chu1ra cháy và CNCH theo các tlnh huông dã dé na. Tiêp tyc tharn mu'u 

ti'in khai thurc hin có hiu qua Nghj quyêt sO 1 3/2000/NQ-HDND ngày 

13/1 1/2020 cüa HDND tinh quy dinh v mu1rc h tr thu'O'ng xuyen dôi v&i chü'c 

danh Di tru'&ng, Di phó Di dan phông và trang bj phu'o'ng tin PCCC dOi v&i 

DOi dàii phông trên dja bàn tinh Ngh An giai dotn 2021 - 2025 (ihi'c hiçn thu'ó'ug 

xuyên). 

- Chü tn, tp trung diu tra, cOng bô, cOng khai nguyen nhân càc vy cháy, 

nO d xu1r 1 nghiem các t chu1rc, cá nhân vi phm quy djnh ye ccc (thijc hin 

thu'&ng xuyen). 

- Phi hp'p vOl PhOng Kinh tê, PhOng Tâi nguyen MOi tnu'àng rã soát quy 

hoach di v&i các lang ngh tnuyn thng bão dam yeu cu ye phông cháy, chü'a 

cháy (t1c hin tir Qu IV/2021 và các näm tiêp theo). 
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2. Phông Tài chInh - Kê hoch 

Trén co so can dôi ngân sách dja phucing và nguôn kinh phi ngân sách da 

phucmg dã bô trI hang nãrn ye cong tác darn báo PCCC và CNCH tham n su 

UBND thj xã bô trI kinh phi h trçl dôi vi rnt s nhirn vi chi thuà'ng xu\ 

trong các d an, dir an phiic vi chin luçic xây drng Cánh sat ccc và CNCI I. 

3. Phông Quãn 1 do thj 

Chü trI, phôi hpp Cong an thj xã và các phông, ban, ngành lien quaii nghin 

c'u, áp ding các quy djnh, tiêu chun lien quan v PCCC dOi vói nhà 6, khu cIn 

cu và các di an, cong trInh darn báo phü hop. Khi tham mu'u lãnh do UBND ihj 

xa cap giy phép xây dçrng, cái to di vth nhâ , nba d kt hçip san xut, kiih 

doanh phái xern xét vic báo dam các yêu cu v PCCC và CNCH theo quy djih 

cüa pháp lut (thixc hin tr nãrn 2021 và các nãrn tiêp theo). 

4. Phông Van hóa - Thông tin 

Djnh hu'ó'ng thông tin và chi dto các co quan thông tan báo chi, h thông 

thông tin co s trong vic tuyên truyn các quy djnh cüa pháp luãt, kiên thô'c \' 

k5' nãng ye ccc vã CNCH den rnci tang lop nhân dan. 

5. Ban Chi huy quân sy' thj xã, Don Biên phOng cü'a khãu cãng Cüa 1.o-

Ben Thüy 

- Tharn rnu'u to chirc so kêt thrc hin Nghj djnh so 78/20 1 IIND-CP nv 

0 1/9/201 1 cüa ChInh phü quy djnh vic phi hcp giQ'a B Cong an vói B Quc 

phông trong tO chrc thirc hin cOng tác phông cháy vã chüa cháy di Vol co so 

quc phông; Thông tu' lien tjch so 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03/9/20 14 cua 

B Cong an và B Quôc phông quy djnh chi tit thi hành rnt s diêu cua Nghj 

djnh s 78/201 1/ND-CP cüa Chinh phü (theo hu'ng dn cña B QuOc phOng). 

- Phôi hcp Cong an thj xä trin khai các phu'ong an, bin pháp báo darn an 

toàn PCCC và CNCH ti các co s, don vl Quôc phông thuc thârn quyCn quan 

1. I-Iuy dng lirc liiçing, phu'ong tin tham gia ch1ra cháy, ciiru nan, cru h khi co 

yeu cu, däc biêt các vii sir cô, thiên tai, cháy, n ló'n, cháy thng trên dja bàn (thiic 

hiên t1r nàrn 2021 va các nãrn tiêp theo). 

6. PhOng Tài nguyen - Môi trirO'ng 

- Chü trI, phOi hgp cac don vj lien quan nghiên cñ'u, d xuât trang h phuong 

lien, thiêt bj PCCC rlrng. Djnh kS'  tru'c mña nng nóng hang närn, phdi hçp COng 
an thi xa tin hành kiêrn tra, phát hin các ton ti, hn ch, kjp thi kiên nghj cà 

giài pháp bao darn an toàn PCCC ti các khu virc rirng có nguy co chay cao trCn 
dja bàn thj xã. Triên khai 1irc 1ung, phu'ong tin phOi hp tO chüc cOu chüa Rip 

thOi, có hiu qua các vii cháy thng xáy ra, khOng d cháy lan cháy 1n (thuc hiCn 

tili närn 2020 va các nãm tiêp theo) 
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7. Phông Y tê 

Chi dto các co quan, don vj trirc thuc tang cung cong tác phi hcip, hip 
dng trong hott dng tO chirc cp ciiru, van chuyén, diëu trj kjp thO'i các nn nhân 
do cháy, nO, su' c, tai nin gay ra nhm giám thiêu den rrnirc thâp nhât thit hai  ye 
dnh ming Va sirc khóe cüa ntn nhân (thirc hin thu'ô'ng xuyên). 

8. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 

Tang cithng cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v PCCC và CNCH; 
to chü'c tuyên truyn các bin pháp PCCC và CNCH lông ghép vO'i các chuo'ng 
trInh trCn truyn hInh, chuyên mc trên báo; xãy drng các phóng sr, chuyCn dê 
vC phO bin kin thirc, k' nãng co bàn v phông cháy, chüa cháy nhu' sti' diing 
di3n, gas, hóa chit, giâi pháp thoát nan, ngän cháy lan, ngàn khói khI doe khi có 
su' cO cháy, n xãy ra d phát song, däng tái thu'ng xuyên (thirc hin tili' riãm 2021 
và các nãrn tip theo). 

9. UBND các phffô'ng 

- Phi hçp vi Phông Kinh t, Phông Tài nguyen MOi Tru'ng rà soát quy 
hoach di vi các lang ngh truyn thng bào dam yêu cãu ye ccc (thy'c hitn 

ti' nãm 2021 và các nãm tiêp theo). 

- Xây dirng, cüng c, duy trI hott dng hiu qua cüa 1irc lu'p'ng dan phOng 
thng cu'ng sii' phi hçip, hip dng cüa các hrc luçing PCCC ti ch vâi 1irc lu'çmg 
tharn gia báo v an ninh trt tir co sO', dan quân t1r v trong hot dng PCCC va 

CNCH. Darn báo chInh sách di vO'i các dOi tucmg theo quy djnh tti Nghj quyCt 
sO 13/2020/NQ-HDND ngây 13/11/2020 cüa HDND tinh quy djnh ye mOe ho trg 
thu'O'ng xuyen di vO'i chirc danh Di truO'ng, Di phó Di dan phOng vã trang hj 
phuo'ng tin PCCC dôi vO'i Di dan phông tren dja bàn tinh Ngh An giai don 
2021 - 2025 (thirc hin tr nãrn 2020 và nhthig nàm tiep theo). 

- Hang nãm, yêu cu 100% khu dan cu có nguy co cháy, nO cao phái t1r tO 
chO'c thii'c tp phuang an chüa cháy, CNCH theo các tInh huOng dã de ra dê nâng 

khá nàng, k nàng xir 1 tInh hung cháy, n (thirc hin tO' nãrn 2021 vâ các 

nam tiCp theo). 

- Chi dao, râ soát quy hotch khu dan cu', quy hoach chinh trang dO thi, quy 

hoach giái tOa d có bin pháp, giái pháp hin ché nguy co cháy, nO; dãc biêt chO 

các diêu kin v giao thOng, nguOn nu'O'c phiic vi,1 cOng tác chU'a cháy, cO'u nan, 
ci'u hO. TIch crc vn dng nhân dan tr nguyen di dO'i các co sO' san xuât nhó, lé 
có nguy him cháy, n cao ra khOi khu dan cu và dâu tu', mua sam thiét bi, phu'o'ng 
tiôn PCCC va CNCH tai ch (thirc hiên tO nãrn 2021 và các nám tiCp theo). 

- Thixc hin ngay các giái pháp, bin pháp bão darn an toân PCCC vã CNC H 

dOi vO'i các CO SO' thuc din quãn 1 nhà nu'O'c v PCCC và CNCH theo quy djnh 

tçii Ngh djnh so 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phO (thO'i gian hoàn 

thânh trong Qu IV/2021). 
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IV. TO CHIC THVC HIIN 

1. Các phông, ban, ngành, doàn th cp thj xã, UBND các phu6'ng can ct 
theo chüc nãng, nhirn vi, xây dirng k hoach cii th d trin khai thirc hin. [) nh 
kS' hang nãrn báo cáo két qua ye UBND thj xâ (qua Cong an thj xâ) d& theo i. 
chi do (truó'c ngây 15/8 hang nãm). 

2. Giao Cong an thj xâ chü trI, phôi hçip Van phông HDND - IJI3ND th xâ 

theo dOi, huó'ng din, kiêrn tra, don dc các don vj, dja phuong thirc hin cO hu 
qua k ho?ch nay. Djnh kS'  tong hçp kt qua, tharn rnuu cho IJBND thj xa báo cáo 

UBND tinh, Cong an tinh và Thj üy theo dung quy djnh 

Ncii u/ian: 
-UBNDtinh; 
- Cong an tinh (PhOng PCO7); - (Dê báo cáo); 
- TT Thi Liy. TT HDND; 
- Các dic Phó Chit tich  UBND thj xä (Dê chi dao); 
- COng an tlil xâ: Các phOng, ban, ngành. doàn the lien 
quan và UBND các phirOng (Dé thiic hin); 
- Luu: VI. CATX. -. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doiin Tiên Dung 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-10T10:23:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-10T10:23:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-10T10:23:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




