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KẾ HOẠCH 

Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC 

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

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số      /KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ 

Công an và kế hoạch Số      /KH-CAT-PC07 về mở đợt cao điểm về tuyên truyền, 

kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong ban hành kế hoạch thực hiện nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC đến chủ hộ 

gia đình và người dân tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách 

nhiệm chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa 

cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất 

số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. 

- Kiểm tra và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với 

nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm về PCCC. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện các giải 

pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

- 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 các tầng lớp nhân dân. 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC phải bảo đảm khách quan, toàn 

diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC. Nội dung hướng dẫn các điều 

kiện bảo đảm an toàn về PCCC phải cụ thể, phù hợp, sát với thực tế trên cơ sở các 

quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC; không được gây phiều hà, 

sách nhiễu Nhân dân. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 

1. Đối tượng: Chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân 

cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

2. Thời gian: Từ ngày 19/11/2022 đến hết ngày 15/03/2022. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. 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, đoàn thể, tổ chức chính 

trị, xã hội tại khu dân cư; phát tờ rơi, treo băng rôn; thông báo trên loa phát thanh 

của phường, xã và trên phương tiện thông tin đại chúng; gửi tin nhắn (sms) đến số 

điện thoại của người dân. 
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1.2. Nội dung: Tập trung phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC 

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

cháy; 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 PCCC; 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 hộ, cứu nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng.  

2. Công tác kiểm tra 

2.1. Hình thức:  

Thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại 

các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: 

- Công an cấp xã phối hợp công an cấp huyện kiểm tra mỗi địa bàn cấp xã từ 

2 (hai) đến 3 (ba) nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tham mưu UBND cấp xã 

thành lập đoàn tổ chức kiểm tra tất cả các khu dân cư, hộ gia đình và nhà để ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh còn lại. 

- Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an 

huyện (nếu có), đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã, đại diện thôn (tùy 

tình hình thực tế để thành lập Đoàn kiểm tra cho phù hợp). 

- Kết thúc kiểm tra, lập biên bản theo Mẫu số PC10 ban hành kèm theo Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP và yêu cầu chủ hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. 

Ghi chú: Ưu tiên tập trung kiểm tra loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh trước, riêng nhà để ở trước mắt tổ chức ký cam kết đến tận hộ gia đình, 

các đơn vị có đủ điều kiện thì kiểm tra hết các hộ gia đình theo chỉ đạo). 

2.2. Nội dung 

- Đối với nhà ở hộ gia đình: Trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và 

các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

- 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 về PCCC quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Công an xã Chủ trì, tham mưu UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo tổ 

chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với các đối tượng tại Mục II của 

Kế hoạch này. 

- Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch văn phòng UBND. 

2. Chủ trì, phối hợp với Công chức văn hóa chính sách xã viết, đăng phát, 

xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền về PCCC, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCCC đến các tầng lớp Nhân dân, ưu tiên phát vào các khung giờ vàng. 
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3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu UBND xây dựng kế 

hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra. Công an xã triển khai thực hiện nghiêm túc; đôn 

đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đội CS QLHC về 

TTXH Công an huyện và văn phòng ủy ban nhân dân. 

4. Công an xã rà soát, nắm địa bàn khu dân cư, lập danh sách quản lý, phân 

loại nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh và nhà để ở của các hộ gia đình tiến 

hành kiểm tra, hướng dẫn, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC báo cáo kết quả về 

văn phòng để tổng hợp. 

 Nơi nhận: 
- Công an huyện; (để thực hiện) 

- Công an xã; (để thực hiện) 

- Lưu: VT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Võ Tiến Sửu 

 


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-02-09T10:09:03+0700


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-02-09T10:11:10+0700




