
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về Phòng cháy chữa cháy 

đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh năm 2021 

 

Theo thông báo của Bộ Công an, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn quốc đã 

xảy ra 712 vụ cháy, trong đó có 335 vụ cháy nhà dân (chiếm 47,1% tổng số vụ); 

đặc biệt những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư 

gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản ảnh hưởng đến an ninh, trật 

tự. Nguyên nhân gây cháy, thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu do người dân 

sinh sống tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

chưa trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, sơ 

xuất trong sử dụng lửa, sử dụng nguồn nhiệt, hệ thống điện thiếu an toàn; các nhà 

bị cháy hầu hết thuộc dạng nhà ống, chỉ có duy nhất một lối thoát nạn, bên trong 

có nhiều vật liệu dễ cháy, không đảm bảo khoảng cách an toàn để thoát nạn, 

không trang bị hoặc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện tuy chưa xảy ra vụ cháy 

nào gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm sắp tới. 

Để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra cháy, nổ và 

thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các hộ gia đình, UBND huyện xây dựng Kế hoạch 

thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 

khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu  

 1. Mục đích  

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại 

khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn, cứu người trong đám cháy, 

khả năng sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, 

nổ ngay từ khi mới phát sinh. 

 - Kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định đảm bảo khách quan, toàn diện, 

tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.   
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 - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.   

 2. Yêu cầu  

 - Công tác tuyên truyền phải đa dạng về hình thức, nội dung cần rõ ràng, 

dễ hiểu và truyền đạt thông tin trực tiếp đến người dân.   

 - Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy phải đảm 

bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy. 

 - Nội dung hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy phải cụ thể, phù hợp, sát với thực tế trên cơ sở các quy định của tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.  

 II. Đối tượng, thời gian 

 1. Đối tượng  

 Chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư tập trung, 

nhà ở liền kề; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư.   

 2. Thời gian  

 Từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 15/10/2021, chia thành 2 giai đoạn:  

 - Giai đoạn 1, từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/7/2021: Tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến người dân bằng những hình thức đa dạng, 

phong phú, truyền tải trực tiếp những thông tin, kiến thức về bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ 

nắm bắt và thực hiện đến người dân, chủ hộ gia đình; thực hiện công tác điều tra 

cơ bản, rà soát, lập danh sách các khu dân cư tập trung, hộ gia đình, nhà để ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư.  

  - Giai đoạn 2, từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/10/2021: Thành lập Đoàn kiểm 

tra liên ngành các cấp, tổ chức tổng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, 

chữa cháy đối với các chủ hộ gia đình, người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư 

tập trung, nhà ở liền kề, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; yêu cầu chủ hộ gia 

đình ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.  

 III.  Hình thức, nội dung tuyên truyền, kiểm tra 

 1. Công tác tuyên truyền  

 - Hình thức: Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân trong khu dân cư, 

lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, thôn, xóm, đoàn thể, tổ chức 
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chính trị, xã hội tại khu dân cư; phát tờ rơi, treo băng rôn; phát trên loa phát thanh 

và trên phương tiện thông tin đại chúng,... 

 - Nội dung: Tập trung phổ biến những quy định của pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy (trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân, các biện pháp 

phòng cháy, chữa cháy; các giải pháp thoát nạn cho nhà ống mặt phố, các hành 

vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định); các nguyên nhân, 

nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; các vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về 

người và tài sản, kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứn hộ; 

việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có 

khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia 

đình; kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và sử dụng phương tiện chữa cháy 

thông dụng.  

 2. Công tác kiểm tra 

 - Hình thức: Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp tổ chức kiểm 

tra định kỳ, đột xuất về điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ tại các hộ gia đình, khu dân cư tập trung, nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư.  

 - Nội dung:  

+ Đối với khu dân cư tập trung: Trách nhiệm của người đứng đầu; các 

điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.  

 + Đối với nhà ở hộ gia đình: Trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân; 

các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 7 

Nghị dịnh 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.  

 + Đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: Trách nhiệm của chủ hộ 

gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động trong phạm vi ngôi 

nhà và các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

+ Đối với các cơ sở sản xuất trong khu đân cư: Trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ sở, các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 

1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ. 

Kết thúc kiểm tra: Lập biên bản và yêu cầu các chủ hộ gia đình, nhà để 

kết hợp sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu khu dân cư tập trung, người đứng 

đầu cơ sở sản xuất trong khu dân cư ký kết cam kết bảo đảm an toàn phòng 

cháy, chữa cháy.  
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 IV.  Phân công nhiệm vụ  

 1. Công an huyện 

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ và các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, vận động người dân 

thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, nâng cao trách nhiệm của chủ hộ, chủ cơ sở sản xuất, người đứng đầu các khu 

dân cư và cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.   

- Tiến hành điều tra cơ bản, lập danh sách các đối tượng thuộc diện kiểm 

tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo nội dung kế hoạch.   

 - Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tổ chức kiểm tra, kết hợp 

tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy với các đối tượng 

nêu ở mục II kế hoạch này theo phân cấp quản lý.   

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

thuộc Công an tỉnh xây dựng và thực tập các phương án xử lý các tình huống cháy, 

nổ, tai nạn, sự cố xảy ra tại các khu dân cư, các cơ sở nhỏ lẻ trong khu dân cư.   

- Phối hợp với các cơ quan, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Chủ tịch UBND cấp xã và lực lượng 

Công an cấp xã.  

  2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh huyện 

 Phối hợp với Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;  

trong đó vận động người dân làm việc, sinh sống ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà 

ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chú ý an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử 

dụng điện, hóa chất; quản lý và sử dụng an toàn chất cháy, nguồn lửa, nguồn 

nhiệt; chất và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; lối thoát nạn, khoảng cách an toàn 

phòng cháy, chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giao thông, nguồn 

nước phục vụ chữa cháy. 

 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tăng cường kiểm tra 

việc thực hiện, thẩm định, nghiệm thu, đưa công trình nhà ở vào sử dụng theo 

quy định của pháp luật hiện hành; xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định 

về phòng cháy, chữa cháy (xây dựng không đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm 

duyệt về phòng cháy, chữa cháy; nhà ở đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa 

được thẩm duyệt, nghiệm  thu về phòng cháy, chữa cháy) và yêu cầu khắc phục 

những vấn đề gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.    

 - Phân công cán bộ tham gia phối hợp với các đơn vị thuộc Đoàn kiểm tra 

liên ngành của huyện trong việc kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa 

cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 
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4. Điện lực Gia Viễn  

Chỉ đạo, bố trí cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành với các cấp: 

kiểm tra, hướng dẫn lắp đặt hệ thống điện, sử dụng các thiết bị điện của các hộ 

gia đình, các cơ sở sản xuất trong khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn 

điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.   

5. UBND các xã, thị trấn  

 - Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự kiểm tra và thực hiện tốt các 

điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả về phòng cháy, chữa cháy.   

- Rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc danh mục tại Phụ lục IV Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; chuẩn bị các điều 

kiện tiếp nhận danh sách các cơ sở do lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ bàn giao theo phân cấp quản lý để chủ động trong công 

tác quản lý, kiểm tra và xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra, kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn về 

an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc danh mục Phụ lục IV Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

V. Tổ chức thực hiện  

1. Yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua 

Công an huyện). Báo cáo trước ngày 15/7/2021 đối với giai đoạn 1, từ ngày 

15/5/2021 đến ngày 15/7/2021; báo cáo trước ngày 15/10/2021 khi tổng kết đợt 

cao điểm từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/10/2021. 

2. Giao Công an huyện chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả 

báo cáo UBND huyện và Công an tỉnh theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng: VH&TT, KT&HT; 

- Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện; 

- Điện lực Gia Viễn; 

- Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

Ngô Hùng Khánh 
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