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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 21 năm  

Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2022)  

 

 Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Ủy ban nhân 

dân huyện Can Lộc xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 21 năm 

Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2022) cụ thể như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ 

năng về PCCC và CNCH nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ phụ trách công tác PCCC của các 

cơ quan tổ chức, trường học, các cơ sở văn hóa tôn giáo, di tích lịch sử và mọi 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về việc chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH. 

 2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn thể cán bộ đối với nhiệm vụ bảo đảm 

an toàn PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 

phát huy phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ 

huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ); nâng cao khả năng điều hành, phối hợp trong xử lý 

tình huống khi có cháy, nổ xảy ra góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

 3. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm; tạo sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn 

thể, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; tránh phô trương, hình 

thức, lãnh phí, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng chống 

dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

 II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC 

và CNCH; trong đó chú trọng việc nhân điển hình về gương người tốt, việc tốt 

trong phong trào toàn dân tham gia PCCC tại các cơ quan, đơn vị và trong cộng 

đồng dân cư. 

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: quán triệt 

các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH tại các tổ chức, đoàn 

thể, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến 



thông qua hệ thống truyền thông, thông tin; tuyên truyền lưu động, treo, gắn pa 

nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và 

chữa cháy" ở nơi công cộng và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Riêng 

trong ngày 04/10/2022, UBND các xã, thị trấn chủ trì tổ chức mít tinh phát động 

hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" với quy mô, nội dung phù 

hợp, tiết kiệm. 

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình chủ động, tích cực tự 

kiểm tra an toàn PCCC để phát hiện kịp thời và khắc phục ngay những vấn đề 

chưa bảo đảm an toàn, đồng thời để duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC theo 

quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý các giải pháp bảo đảm thoát nạn, ngăn 

cháy, chống cháy lan, cháy lớn và các biện pháp quản lý chặt chẽ chất cháy, chất 

nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt; về tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện, các yêu 

cầu về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. 

3. Tổ chức đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC đối với các đơn 

vị, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, tập trung đông người; đôn đốc các đơn vị, cơ 

sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về PCCC; tổ chức ký cam kết đảm 

bảo an toàn PCCC ở các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, chợ, các hộ kinh 

doanh ở chợ,… phấn đấu không để xảy ra cháy, cháy lớn gây thiệt hại về người 

và tài sản trên địa bàn. Thông qua công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi 

phạm về PCCC, góp phần kéo giảm tình hình cháy và thiệt hại do cháy gây ra. 

4. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, dân 

phòng vững mạnh thông qua việc đảm bảo biên chế, huấn luyện, duy trì tốt chế 

độ tuần tra, canh gác, bảo vệ, thường trực sẵn sàng chữa cháy. 

5. Kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng tốt các phương tiện chữa cháy được 

trang bị và kịp thời sửa chữa, mua sắm, bổ sung phương tiện chữa cháy đáp ứng 

yêu cầu; có biện pháp đảm bảo một cách tốt nhất về giao thông, nguồn nước và 

các điều kiện thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra. 

6. Tổ chức rà soát, xây dựng, bổ sung các phương án chữa cháy; tổ chức 

diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực 

lượng để kịp thời rút kinh nghiệm và góp phần chủ động trong xử lý tình huống. 

7. Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công 

tác PCCC và CNCH. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết phù hợp tình hình 

thực tế của mỗi đơn vị, địa phương. Kết thúc đợt hưởng ứng, các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện (qua Công an huyện) trước ngày 25/10/2022. 

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

các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch này. 



Tổng hợp tình hình, kết quả chung của toàn huyện báo cáo UBND huyện, Công 

an tỉnh trước ngày 30/10/2022./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện;                    

- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 
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