
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:        /KH-UBND Thị trấn Thanh Miện, ngày         tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
 Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn thị trấn Thanh Miện

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) ngày 29/6/2001, Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-
CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về 
công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Ủy ban 
nhân dân thị trấn Thanh Miện xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC và 
CNCH trên địa bàn thị trấn Thanh Miện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCCC và 

CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn thị trấn theo quy định của 
pháp luật, rà soát, bổ sung, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về công tác PCCC. 
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, cán bộ công nhân viên, 
quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện các quy định của Pháp luật trong công 
tác PCCC và CNCH; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi 
phạm quy định về PCCC và CNCH nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt 
động, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra.

2. Phối hợp với cán bộ văn hóa và thông tin; đài truyền thanh thị trấn tăng 
cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ đến 
toàn bộ người dân trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, toàn diện và thực hiện đúng 
quy định tại Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ Công an 
“Quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng Công an nhân dân”.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng: 
Các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
3. Nội dung thực hiện
3.1. Nội dung tuyên truyền
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- Phối hợp với cán bộ văn hóa và thông tin; đài truyền thanh thị trấn tăng 
cường tô chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và và kiến thức, kỹ năng về PCCC 
và CNCH; kịp thời thông tin, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tuyên truyền các giải pháp, 
biện pháp PCCC và CNCH cơ bản, phổ thông cho người dân về bảo đảm an toàn 
PCCC như sử dụng điện, gas, hóa chất,… giải pháp thoát nạn, thoát hiểm, ngăn cháy 
lan, ngăn khói khí độc khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, các tin, bài gương người tốt, 
việc tốt trong phong trào toàn dân PCCC.

- Thông qua công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, trực tiếp tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH, hướng dẫn thực hiện trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người lao động, quần chúng 
nhân dân trên đia bàn huyện; kịp thời cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp 
phòng ngừa.

3.2 Nội dung kiểm tra
- Hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ sở thường xuyên tổ chức tự kiểm 

tra, duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH; quản lý chặt chẽ việc sử 
dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh 
nhiệt, sắp xếp hàng hóa, sử dụng điện đảm bảo an toàn cháy, nổ… Củng cố và tổ 
chức lực lượng PCCC cơ sở thường trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là 
ngoài giờ và ban đêm để phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ cháy, nổ ngay 
khi mới phát sinh.

- Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong quản lý, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tại các cơ sở 
thuộc diện quản lý về PCCC.

- Kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH theo quy định tại Luật 
PCCC, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp 
luật khác có liên quan. Xử lý 100% các hành vi vi phạm quy định về PCCC và 
CNCH quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP, công tác kiểm tra, xử lý phải đảm 
bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ quy định của pháp luật; nội dung hướng dẫn 
phải cụ thể, phù hợp sát với thực tế trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
về PCCC. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an thị trấn tiến hành:
- Tham mưu UBND thị trấn tổ chức tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở thuộc 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2021 
của Chính phủ, trong đó tập trung kiểm tra các hộ gia đình kết hợp kinh doanh sản 
xuất, hộ kinh doanh; chợ, các kho chứa hàng hóa, chất dễ cháy, nổ; các cơ sở sản 
xuất, nhà xưởng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, nhà nghỉ… trên địa bàn 
thuộc quản lý theo phân cấp. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC 
và CNCH theo thẩm quyền. Nắm tình hình, kịp thời cập nhật thông tin, rà soát, lập 
danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp trên địa bàn.
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- Phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác kiểm tra, xử lý 
các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH khi có kế hoạch.

- Phối hợp với đài phát thanh thị trấn; cán bộ văn hóa và thông tin tuyên 
truyền, hướng dẫn phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH đến người 
đứng đầu cơ sở và quần chúng nhân dân.

2. Cán bộ văn hóa và thông tin và đài truyền thanh thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền đăng tin, bài viết về công tác PCCC và 

CNCH trên đài phát thanh thị trấn để nhân dân nắm được và thực hiện.
- Phối hợp với Công an thị trấn xây dựng các tin, bài tuyên truyền về PCCC 

và CNCH tại các thôn, có nguy cơ cháy nổ cao nhằm nâng cao kiến thức pháp luật 
cũng như ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC và 
CNCH.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, UBND thị 

trấn Thanh Miện yêu cầu Công an thị trấn phối hợp với công chức văn hóa và 
thông tin; đài truyền thanh thị trấn Thanh Miện triển khai tổ chức thực hiện nghiêm 
túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có khó khăn, vướng mắc báo cáo 
về Chủ tịch UBND thị trấn để chỉ đạo. Định kỳ 01 tháng tổng hợp báo cáo tình 
hình, kết quả thực hiện về UBND thị trấn để tập hợp, báo cáo về UBND huyện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
- Lãnh đạo CA huyện (để báo cáo);
-Lãnh đạo UBND thị trấn (để chỉ đạo);
- Công an thị trấn (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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