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KẾ HOẠCH 
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

 và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện 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 phòng cháy, chữa cháy; Quyết 
định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Chương trình hành 
động số 03-CTr/TU ngày 23/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về 
thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp 
nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó nâng 
cao nhận thức về tầm quan trọng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách 
nhiệm của mọi người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2018. 

2. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy từ cấp 
tỉnh đến các huyện, xã và cơ sở; tập trung củng cố, xây dựng phong trào toàn 
dân tham gia phòng cháy, chữa cháy phát triển có chiều sâu; kiên quyết không 
để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản góp phần bảo 
vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ tại chỗ; tạo sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng 
cháy, chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng dân phòng, phòng cháy, chữa cháy 
tại cơ sở trong giải quyết, xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần hạn 
chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

a) Công an tỉnh 
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- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ về cháy, nổ trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng 
cháy, chữa cháy, gắn với phản ánh công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các 
vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp và cá nhân. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định về phòng cháy và 
chữa cháy trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; gắn 
phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy” với phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình triển khai 
tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tiến hành điều tra, làm rõ nguyên 
nhân các vụ cháy, nổ, tai nạn theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội 
phòng cháy và chữa cháy cơ sở. 

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất xây dựng các 
cụm pano cố định tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy ở các tuyến giao 
thông chính, nơi tập trung đông dân cư và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ 
cao; định hướng, chỉ đạo cơ sở, địa phương triển khai thực hiện việc tuyên 
truyền trực quan tại các địa bàn công cộng. 

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền 
về phòng cháy, chữa cháy. 

d) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy 
và chữa cháy trong việc thống nhất đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn vào trường học được tổ chức 
thường xuyên hàng năm. 

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tập trung chỉ đạo củng cố lực lượng cốt cán trong phong trào toàn dân 
phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, trong đó chỉ đạo khẩn trương kiện toàn, thành 
lập các đội dân phòng tại các khu vực dân cư theo đúng quy định của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) và Thông tư số 66/2014/TT-
BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Thông 
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tư 66/2014/TT-BCA), phấn đấu trong năm 2018 các xã, phường, thị trấn trên địa 
bàn toàn tỉnh có đội dân phòng đi vào hoạt động. 

- Quan tâm hỗ trợ kinh phí theo quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-
CP để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phấn đấu từng địa phương có trên 75% 
các đội viên được huấn luyện nghiệp vụ. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và UBND các xã, 
phường dành thời lượng phát thanh hằng ngày để kịp thời tuyên truyền, nhắc 
nhở quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng 
cháy, nổ và tích cực hỗ trợ với lực lượng chức năng kịp thời xử lý, giải quyết 
tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại chỗ, không để phát sinh, diễn biến phức tạp. 

2. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 

a) Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ động nắm 
chắc tình hình, rà soát, thống kê đầy đủ chính xác các cơ sở thuộc trách nhiệm 
quản lý về phòng cháy, chữa cháy của đơn vị; thống kê, phân tích, đánh giá cụ 
thể các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ… để chủ động tham mưu UBND tỉnh 
chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng 
cháy, chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên 
ngành về phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ 
sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ 
cao, các cơ sở tập trung đông người như: Chợ, trung tâm thương mại, khu dân 
cư, nhà liên kề, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cao tầng, các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng, cơ sở sản xuất gỗ ép, kho hàng nhất là khu 
vực cửa khẩu, các cơ sở bảo quản, kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, vật 
liệu nổ công nghiệp, cơ sở nhà máy, xí nghiệp quy mô lớn..., yêu cầu các cơ sở 
khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đối với công tác phòng cháy, chữa 
cháy và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng 
cháy, chữa cháy. 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu về 
phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình xây dựng, các phương tiện 
giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa 
cháy; thực hiện nghiêm túc các Đề án, Kế hoạch của Bộ ngành trung ương và 
UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính; tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu 
tư phát triển kinh tế; đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về phòng cháy, 
chữa cháy. 

- Duy trì thường xuyên lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, kịp thời 
điều động xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ ban đầu, hạn chế đến mức thấp 
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nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Chủ động tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân 
các vụ cháy, nổ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để xảy ra cháy, nổ. 

- Tích cực hướng dẫn về tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, quan tâm 
hỗ trợ, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy đối với các cơ sở; nâng cao 
trình độ chỉ huy, chỉ đạo, thông tin liên lạc, thuần thục trong xử lý, huy động, điều 
hành lực lượng, phương tiện của cơ sở. 

- Có phương án bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, ý 
thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trực tiếp tham gia chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng 
lực, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý, chỉ đạo lực 
lượng phòng cháy, chữa cháy. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực tập 01 phương án chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy 
mô cấp tỉnh. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy 
định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể và chính quyền xã, phường, thị trấn; kiên quyết xử lý vi phạm hành 
chính các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm 
quyền. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh nếu để tình hình cháy, nổ trên địa bàn diễn biến phức tạp, kéo dài, 
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

c) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu, tham mưu ban hành 
cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ 
tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

d) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn: Tiến hành kiểm tra, rà soát 
chất lượng hoạt động của hệ thống trụ nước chữa cháy; phối hợp với lực lượng 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong việc đánh giá, nghiên cứu, đề xuất mở 
rộng lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy từ nay cho đến năm 2030 theo Quyết 
định số 1788/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án 
“Quy hoạch tổng thể hệ thống phòng chsy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. 

Chủ động có phương án phân phối, tăng áp lực nước chữa cháy đến các 
trụ nước gần nơi xảy ra cháy theo đề nghị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy. 

đ) Các sở, ban, ngành liên quan:  

Thường xuyên quan tâm bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng 
cháy, chữa cháy được quy định tại Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 
31/7/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp 
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luật về phòng cháy, chữa cháy, trong đó chú ý công tác huấn luyện nghiệp vụ 
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương 
tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Tham gia đoàn kiểm tra liên 
ngành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy theo Kế hoạch của Công an tỉnh. 

3. Đầu tư ngân sách cho công tác phòng cháy, chữa cháy 

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh 
lập kế hoạch phân bổ ngân sách quốc phòng và an ninh bảo đảm cho hoạt động 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh theo quy định tại Điều 52 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh thông qua. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Cân đối ngân sách quốc phòng 
và an ninh trong năm 2018 để thực hiện chế độ chính sách, huấn luyện nghiệp 
vụ, trang cấp các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ cho lực lượng dân 
phòng và các hoạt động phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy tại địa 
phương; đồng thời chủ động lập kế hoạch ngân sách quốc phòng và an ninh bảo 
đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy năm 2018 theo quy định của Nghị 
định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố: Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 
của cơ quan, đơn vị mình; Kế hoạch cần nêu rõ giải pháp cụ thể trong việc thực 
hiện từng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; báo cáo 
kết quả thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và gửi về Ủy ban nhân dân 
tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/12/2018. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp 
UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, 
đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Công an; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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