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Điện Biên, ngày ......

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020-2021
Thực hiện Kế hoạch số 4231/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên về việc thực hiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh
khô năm 2020-2021. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 20202021 tại sở và các đơn vị trực thuộc sở với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền thường xuyên và rộng rãi những nội
dung có liên quan của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013 và các văn bản có
liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ
về vai trò trách nhiệm trong từng cá nhân, tổ chức về công tác phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ (gọi tắt là PCCC &CNCH);
2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện những thiếu xót, ngăn chặn có hiệu
quả cháy nổ xảy ra trong đơn vị và trên địa bàn, làm hạn chế mức thấp nhất
nguyên nhân gây ra cháy, nổ nhằm tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện
các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong sở;
3. Yêu cầu xác định nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc,
chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ mùa hanh khô; Nắm chắc tình hình, khả năng và nguy cơ xảy ra
cháy, nổ để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót về
phòng cháy và chữa cháy.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Thủ tướng
Chính phủ, Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về thực hiện
Chỉ thị sô 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết
định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục hoàn thiện,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách,pháp luật về phòng cháy và
chữa cháy; Kế hoạch số 4231/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc thực hiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô
năm 2020-2021;
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2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về PCCC, các kiến thức cơ
bản về PCCC và CNCH cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động, lồng ghép trong công tác thi đua bảo vệ môi trường và phòng chống cháy
nổ tại cơ quan.
3. Xây dựng lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ; Xây dựng phương án
PCCC, triển khai có hiệu quả kế hoạch PCCC & CNCH tại sở; Trang bị đầy đủ
các lực lượng và phương tiện để chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy
ra, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản tại sở;
4. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, việc sử dụng điện trong các
phòng làm việc tại cơ quan đề phòng quá tải, chập điện gây cháy nổ; Chủ động
quản lý an toàn nguồn điện hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác
kiểm tra, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy nhất là trong các ngày Lễ lớn;
5. Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH
do Công an tỉnh tổ chức.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị thuộc sở căn cứ vào tình hình thực tế và các nội
dung của kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được
giao. Định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Văn
phòng sở để tổng hợp chung.
2. Giao Văn phòng sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế
hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện gửi Công an tỉnh
theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020-2021của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đề
nghị các phòng, đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dụng,
yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc sở;
- Lưu VT, VP.
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