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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

“Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2020” 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 1303/KH-UBND ngày 30/06/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp 

tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy. 

UBND huyện Tân Uyên ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2020” với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2020”; đưa việc triển khai các hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy (PCCC) trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục; qua đó phát 

hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các cá nhân có thành tích trong tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 

04/10/2020”. 

- Nâng cao trách nhiệm trong tổ chức, chỉ đạo của lãnh đạo phụ trách các cơ 

quan, đơn vị đối với công tác PCCC, làm chuyển biến rõ nét công tác PCCC từ cơ 

sở, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC trên địa 

bàn toàn huyện. 

- Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, 

các ngành và Nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; 

huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia công tác PCCC, chủ động 

phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra. 

- Thúc đẩy phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” hoạt động sôi nổi, 

thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn toàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quán triệt sâu sắc về 

ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC nhằm nâng cao ý thức, kiến thức, vai 

trò, trách nhiệm trong việc chấp hành, thực hiện các văn bản quy định của pháp 
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luật về công tác PCCC của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc 

trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân PCCC; 

các điển hình tiên tiến về PCCC, củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PCCC 

vững mạnh, chính quy, toàn diện. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về địa bàn, cơ sở, thu 

hút sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn 

thể, các tổ chức, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn toàn huyện; tránh phô 

trương, hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

1. Nội dung 

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật 

PCCC năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; 

Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác PCCC và các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch số 733/KH-UBND ngày 07/05/2019 của UBND 

tỉnh Lai Châu “về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ”  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiến thức về PCCC, kỹ năng 

PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động; chủ động kiểm tra công tác PCCC, khắc phục những sơ hở, thiếu sót 

trong công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị; bố trí nguồn kinh phí phục vụ công 

tác PCCC. Làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC; thành lập và duy 

trì hoạt động đội dân phòng và đội PCCC cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. 

- Xây dựng các bài phóng sự, bài tuyên truyền đưa tin về công tác PCCC; 

đặc biệt đưa các bài phóng sự, tin bài hoạt động, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy - 04/10/2020”; đưa tin các điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt. 

2. Biện pháp 

- Các phòng, ban chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, 

pháp luật về PCCC tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp 

Nhân dân. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự trang 

bị, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy phù hợp với quy mô, tính chất hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, chủ động phối hợp với 

các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động nhằm khích lệ 

phong trào toàn dân tham gia PCCC như treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng 
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“Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2020” tại cổng chính trụ sở, tòa 

nhà làm việc và những nơi đông dân cư.  

- Tiến hành rà soát, xác định các cơ sở, địa bàn có nguy cơ cháy cao, triển 

khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn cháy lớn phù hợp với đặc điểm 

và tình hình công tác PCCC trên địa bàn; tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về công tác PCCC trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn, Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

kiến thức, pháp luật về PCCC; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, cứu 

người, cứu tài sản tại các khu dân cư, hộ gia đình vừa kinh doanh buôn bán, vừa sử 

dụng làm nhà ở. 

- Phối hợp với Phòng PC07 - Công an tỉnh Lai Châu tăng cường kiểm tra 

các điều kiện an toàn PCCC, phúc tra thực hiện các yêu cầu, kiến nghị về công tác 

PCCC tại các cơ sở trọng điểm về chính trị- kinh tế- văn hóa- xã hội, các cơ sở có 

nguy hiểm về cháy nổ, công tác PCCC tại các khu dân cư, hộ kinh doanh, buôn 

bán; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC. 

Tổ chức công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu để kịp thời xử lý có hiệu quả các 

tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có yêu cầu xảy ra trên địa bàn. 

- Đảm bảo quân số thường trực chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ khi có sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Phối hợp với Công an huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây 

dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền đưa tin về công tác PCCC; đặc biệt đưa 

các phóng sự, tin bài hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 

- 04/10/2020”; đưa tin về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên 

địa bàn huyện; xây dựng và đăng các clip hướng dẫn, cảnh báo an toàn về PCCC. 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô tại trung tâm các xã, thị trấn từ 

ngày 22/9/2020 đến hết ngày 04/10/2020; treo băng rôn, khẩu hiệu về PCCC tại 

các tuyến đường và những khu đông dân cư. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt kiểm 

lâm huyện 

- Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); rà soát xây dựng, 

chỉnh lý, bổ sung và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy rừng; tăng cường 

kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy rừng; trang bị, kiểm tra, 

bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, đảm bảo nguồn kinh 
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phí phục vụ cho PCCCR; sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản khi 

có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về 

PCCCR đến các chủ rừng và Nhân dân khi hoạt động ven rừng, trong rừng. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT trên toàn huyện 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thuộc phạm vi quản lý; các 

trường THPT trên toàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

về PCCC&CNCH đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh; lồng ghép đưa nội dung 

tuyên truyền công tác PCCC vào nội dung sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường. 

- Phối hợp với Phòng PC07 - Công an tỉnh Lai Châu và Công an huyện Tân 

Uyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với 

các nhà trường; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy có sự phối hợp 

nhiều lực lượng; trang bị, kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa 

cháy tại chỗ đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí chi cho các hoạt động 

tuyên truyền hướng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2020”. 

- Khi tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá 

nhân thì đề nghị thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bao an toàn về PCCC theo quy 

định của pháp luật. 

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

- Phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng và đưa 

các tin, bài, phóng sự về công tác PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH, cảnh báo nguy cơ 

cháy nổ, phổ biến các biện pháp, giải pháp an toàn PCCC, cách xử lý các tình 

huống cháy, nổ, các biện pháp cứu người, thoát nạn và cứu tài sản để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân nắm bắt kịp thời nhằm hạn chế thấp 

nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Kịp thời phê phán các hành vi 

thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về PCCC&CNCH; đồng thời nêu gương các 

tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH. 

- Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, đưa tin bài, phóng sự về công 

tác PCCC&CNCH nhân “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2020”. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC 

tới các tầng lớp Nhân dân. Bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác PCCC; trang bị, 

bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác chữa 

cháy, CNCH tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng 

PCCC cơ sở. 
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- Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC cấp xã; đảm bảo lực 

lượng, phương tiện, thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ chữa cháy và 

CNCH của các Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC dân phòng. Thực hiện nghiêm túc các 

nội dung đã nêu tại Công văn số 1655/UBND-CAH ngày 15/9/2020 của UBND 

huyện về tăng cường tuyên truyền và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và 

khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH.  

- Kịp thời huy động các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; làm tốt công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân, 

không để xảy ra tình trạng mất ANTT khi có cháy, nổ lớn xảy ra. 

8. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  

báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày “Ngày toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy - 04/10/2020” về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 

15/10/2020 để tổng hợp. Giao Công an huyện tham mưu báo cáo của UBND 

huyện, hoàn thành trước ngày 20/10/2020. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2020” của UBND huyện Tân Uyên./.  
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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