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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

S   234 /SLĐTBXH-VP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 16  tháng  8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của  

Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội năm 2022 
 

 
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 

sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 

tháng11 năm2013; 

Căn cứ Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy,chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định s  136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 

quyđịnh chi một s  điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi,bổ sung một s  điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư s  149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an 

quy định chi ti t thi hành và biện pháp th ihành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi,bổ sung một s  điều của Luậ tPhòng cháy và chữa cháy và 

Nghi  đin h s  136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi một s  điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

s  điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư s  08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công 

anquy định chi ti t một s  điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 

của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn,cứu hộ của lựcl ượng phòng cháy, 

chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư s  150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định vềtrang 

thi t bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

chuyên ngành; 

Thực hiện K  hạch s  443/KH-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnhvề triển khai thực hiện Quy t định s  630/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chinh phủ 

Sở Lao động Thương binh và X  hội Xây dưng K  hoạch phòng cháy, 

chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại Sở năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức tuyên truyền, phổ bi n Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo 

tình hình cháy nổ để công chức, viên chức người lao động nhận thức rõ vai trò, 

trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động 

phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ . 

Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ 

gây ra trong cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đ c, chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định về An toàn phòng cháy và chữa cháy. 
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Nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, 

sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. 

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn, quy định về công tác PCCC và CNCH,... nhằm nâng cao ý 

thứcnvà tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động đ i với công tác 

PCCC và CNCH. 

Thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng cháy,chữa cháy bằng băng 

rôn, khẩu hiệu, tin bài phản ánh các hoạt động về công tác PCCC. 

2 . Công tác kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy 

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy 

trong cơ quan, đơn vị. 

Rà soát, b  trí lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH để bảo vệ 

người và tài sản, Thường xuyên và tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát 

hiện và xử lý n u phát sinh sự c  cháy nổ. 

Triển khai công tác tự kiểm tra định kỳ và chủ động khắc phục những 

thi u sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đề ra các biện 

pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy và CNCH. 

Nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, ch ng cháy nổ. Xây dựng 

bổ sung phương án chữa cháy, trang bị đầy đủ những phương tiện phòng cháy 

chữa cháy theo quy định, b  trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ 

thấy.Tổ chức cho tất cả công chức,  viên chức người lao động trong cơ quan học 

tập cách sử dụng và bi t sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 

Sắp x p hệ th ng tủ, bàn, máy tính, hồ sơ lưu và các thi t bị khác trong 

phòng làm việc, kho lưu trữ,…khoa học, gọn gàng để hạn ch  thiệt hại khi có sự 

c  xảy ra. 

Chủ động quản lý t t nguồn điện hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thường 

xuyên kiểm tra hệ th ng điện sử dụng trong cơ quan, đơn vị (đường dây, hệ 

th ng đèn, quạt, các ổ n i điện, các đường dây điện chạy trần có bị hở dây 

điện…). Rà soát các cầu dao, cầu chì cũ không đảm bảo để thay th  bằng các 

Aptomat tự ngắt tại các phòng làm việc. 

3. Xây dựng, củng c  lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ và 

trang phục chữa cháy. 

Thực hiện vân dụng hiệu quả phương châm b n tại chổ, chỉ huy tại chổ, 

lực lượng tại chổ, phương tiện tại chổ, vật tư hậu cần tại chổ để đạt được hiệu 

quả cao nhất 

Thường xuyên kiện toàn lực lượng PCCC &CNCH cơ sở đảm bảo về s  

lượng, chất lượng của Đội phòng cháy và chữa cháy  theo quy định. 

Triển khai tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội viên 

PCCC&CNCH mới chưa được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC theo quy định.  

 Xây dựng bổ sung phương án PCCC&CNCH tại chỗ. Lập k  hoạch trang 

bị phương tiện cứu hộ cứu nạn 

4. Triển khai thực tập phương án chữa cháy: (theo K  hoạch riêng). 
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5. Kiểm tra công tác PCCC&CNCH của Sở Lao động - Thương binh và 

X  hội: Văn phòng  Sở  ph i hợp  Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh 

tổ chức kiểm tra . 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí dành cho hoạt động PCCC và CNCH được lấy từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên năm2022của Sở. (Có biểu dự toán kinh phí chi  tiết kèm theo). 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Văn phòng Sở chủ trì chỉ đạo Đội PCCC&CNCH của Sở rà soát bổ sung 

đội viên đội PCCC&CNCH đảm bảo theo quy định. Đôn đ c, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định PCCC của công chức, viên chức người lao động trong cơ 

quan, đơn vị mình. Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy, 

và nâng cao nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho các đội viên theo quy định. 

2. Cán bộ công chức, viên chức người lao động thực hiện nghiêm túc Quy 

định về PCCC của cơ quan đơn vị mình: 

Cán bộ công chức, viên chức người lao động làm việc ở phòng nào luôn 

chủ động kiểm tra nguồn điện khi sử dụng, h t giờ làm việc tắt h t các thi t bị 

sử dụng điện, cúp cầu dao điện (aptomatn u có). 

Đ i với phòng họp, Hội trường yêu cầu nhân viên Văn phòng kiểm tra 

nguồn điện, cúp cầu dao điện (aptomatn u có) khi không sử dụng. 

Bảo vệ cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra lại nguồn điện của cơ quan khi 

h t giờ làm việc, n u trường hợp ở phòng nào không thực hiện việc tắt các thi t 

bị điện thì báo cáo cho L nh đạo Văn phòng Sở để có biện pháp xử lý theo quy 

định. 

Cán bộ công chức, viên chức người lao động n u hút thu c lá thì phải 

thực hiên nghiêm túc các qui định về hút thu c lá theo Luật Phòng, ch ng tác 

hại của thu c lá. 

Khi phát hiện cháy mọi công chức, viên chức người lao động trong cơ 

quan phảỉ có trách nhiệm chữa cháy và thực hiện các biện pháp cứu chữa kịp 

thời đảm bảo tính mạng người và tài sản cơ quan. 

3. Các đơn vị thuộc Sở trên cơ sở k  hoạch này xây dựng k  hoạch PCCC 

&CNCH tại đơn vị mình cho phù hợp với tình hình thực t . 

4. Văn phòng Sở định kỳ tổng hợp tham mưu báo cáo việc triển khai thực 

hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. 

Trên đây là K  hoạch công tác PCCC&CNCH năm 2022 của Sở Lao động 

Thương binh và X  hội “có hiệu lực cho đ n khi có sự thay đổỉ theo quy định”.  

Yêu cầu công chức, viên chức người lao động, Thủ trưởng các phòng, đơn 

vị thuộc Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung 

theo K  hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (B/c) 

- Giám đ c, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Hữu Công 
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