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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt 

động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa 

cháy giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Như Xuân năm 2021 

 

 Ngày 07/5/2021 Chủ tịch UBND huyện Như Xuân ban hành kế hoạch số 

105/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao 

chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng 

cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Như Xuân (sau đây 

gọi tắt là Đề án). Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án kịp thời, hiệu quả, UBND 

huyện Như Xuân ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2021 như sau:      

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Quán triệt, triển khai nội dung Đề án đến các cấp, các ngành, các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, khu phố và quần chúng nhân dân trên địa bàn 

huyện; nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 

trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trong 

thời gian hiện nay.  

 2. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong việc tổ chức triển khai, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu 

quả nội dung, yêu cầu đã đề ra.  

 3. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án phải nghiêm túc, hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, địa phương. 

Huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia 

công tác PCCC và CNCH; tranh thủ tối đa mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt động 

của lực lượng PCCC tại chỗ.  

 II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH  

 1. Tổ chức Hội nghị để phổ biến, quán triệt  

 a) Cấp huyện  

 Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án đến các phòng, ban, 

ngành, địa phương.  

 - Thành phần:  

 + Chủ trì: Lãnh đạo UBND cấp huyện.  

 + Thành viên ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH huyện.  

 + Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.  

 + Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.  
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 + Lãnh đạo Công an huyện và Công an các xã, thị trấn.  

 - Thời gian dự kiến: Trước ngày 20 tháng 5 năm 2021.  

 b) Các xã, thị trấn (cấp xã)  

 - Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn để quán triệt, 

triển khai các nội dung quy định về tổ chức, biên chế và kiện toàn, thành lập các 

Đội dân phòng.  

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án cấp xã, 

thôn, bản, khu phố.  

 - Thời gian dự kiến: Trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.  

 c. Các thôn, khu phố  

 - Tổ chức họp thôn, bản, khu phố triển khai kế hoạch; rà soát, thành lập, 

kiện toàn Đội dân phòng.  

 - Rà soát thành viên là Tổ ANTT, ANXH tại thôn, bản, khu phố và dự kiến 

Đội dân phòng để đề nghị Chủ tịch UBND xã, thị trấn ra quyết định thành lập theo 

quy định (trường hợp Đội dân phòng chưa đảm bảo số lượng theo quy định, thì 

tiến hành lựa chọn công dân từ 18 tuổi trở lên thường xuyên có mặt tại nơi cư trú, 

có tinh thần trách nhiệm, có sức khỏe tốt và nhiệt tình tham gia công tác vào Đội 

dân phòng).  

 - Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND xã, thị trấn về thành lập Đội dân 

phòng; thông qua chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Đội dân 

phòng.  

 - Thời gian dự kiến: Trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.  

 Lưu ý: Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ tình hình thực 

tế tại địa phương để tổ chức triển khai Đề án một các phù hợp. 

 2. Tổ chức tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  

 a) Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, đội viên 

đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành được huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ PCCC và CNCH theo nội dung sau đây: 

 - Các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức cơ bản về 

PCCC và CNCH.  

 - Phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về PCCC và 

CNCH, biện pháp phòng cháy; biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn.  

 - Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH; biện 

pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, CNCH.  

 - Phương pháp bảo quản, tính năng, tác dụng và cách sử dụng các loại trang 

thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH thông dụng.   

 - Phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH và kiểm tra các điều 

kiện bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH.  
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 b) Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu 

cho cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành ngoài các 

nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH nêu trên còn được 

huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu theo nội dung sau:  

 - Công tác chỉ huy, tổ chức chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, tai nạn, sự 

cố xảy ra.  

 - Phương pháp, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy các loại hình cơ 

sở đặc thù.  

 - Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật CNCH chuyên sâu phù hợp 

từng đối tượng đối với một số tình huống quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

 - Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn do cháy, nổ, tai nạn, sự cố 

gây ra.  

 c. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH lần đầu là 06 

ngày; thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu là 

04 ngày (theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP). 

 3. Tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 

 Ban Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH các cấp tổ chức họp đánh giá, nhận 

xét, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Đề án năm 2021, đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.  

 III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN  

 1. Mục tiêu, nhiệm vụ  

 - Thành lập, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo công tác 

PCCC và CNCH tại các phòng, ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn đạt 100%.  

 - Đối với đội dân phòng, đội PCCC cơ sở: Thường xuyên củng cố, kiện toàn, 

thành lập và duy trì hoạt động: Đạt 100%.  

 - Đối với đội PCCC chuyên ngành: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, thành lập và 

duy trì hoạt động tại các cơ sở theo quy định của Luật PCCC; Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 149/2020/TT-BCA của Bộ Công 

an: Đạt 50% trở lên.  

 - Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH: Đạt 20% trở lên.  

 - Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu cho lực 

lượng PCCC tại chỗ: Đạt 20% theo mục tiêu Đề án.  

 - Trang bị phương tiện, trang phục PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại 

chỗ cơ bản theo quy định: Đạt 20% trở lên.  

 2. Kinh phí thực hiện  

 - Kinh phí tổ chức Hội nghị cấp huyện và kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng năm 2021 do ngân sách của 
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UBND huyện đảm bảo theo Kế hoạch số 105/KH-UBND-CA ngày 07/5/2021 đã 

được UBND huyện phê duyệt. 

 - Kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu 

cho lực lượng dân phòng năm 2021 do ngân sách của tỉnh bảo đảm theo Đề án đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 

09/3/2021.  

 - Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở 

huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. 

Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia 

huấn luyện chịu trách nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 33, Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Công an huyện  

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu cho 

Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH huyện tổ chức hội 

nghị cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện Đề án.  

 - Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc tăng cường phối 

hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn lực 

lượng PCCC tại chỗ; gắn phong trào toàn dân PCCC với phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc.  

 - Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa 

chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 

và CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương, 

cơ sở.  

 - Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội viên đội dân phòng; hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, cơ sở xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và 

CNCH, trang bị phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ. 

 - Bố trí cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, đào tạo, huấn 

luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH; tổ chức tập huấn, cấp chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các đối tượng theo quy định.  

 - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch dự kiến kinh phí cho hoạt động 

của lực lượng PCCC tại chỗ (lực lượng dân phòng) để thực hiện Đề án.  

 - Chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan thông 

tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về 

PCCC, CNCH; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài 

sản khi có cháy, nổ xảy ra. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường phối hợp 
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với các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng 

PCCC tại chỗ.  

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tại các đơn vị, địa phương, 

tổng hợp báo cáo UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.  

 2. Các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện 

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các 

nội dung của Đề án tại đơn vị mình bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và thời gian theo 

quy định. Thành lập, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động Ban chỉ đạo công tác 

PCCC thuộc phạm vi quản lý.  

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Công an huyện và các đơn vị có 

liên quan thẩm định dự toán ngân sách bảo đảm cho hoạt động của lực lượng 

PCCC tại chỗ (lực lượng dân phòng) theo phân bổ ngân sách nhà nước hiện hành, 

báo cáo UBND huyện, HĐND huyện bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân 

sách nhà nước hàng năm theo quy định.  

 - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Công an huyện, 

Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan giúp UBND huyện triển khai, hướng dẫn 

thực hiện Đề án; quan tâm, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng PCCC 

tại chỗ thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội 

theo quy định của pháp luật.  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án 

đến các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Phối hợp Công an huyện tổ chức 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở của 

các đơn vị trường học. Hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

PCCC&CNCH tại các đơn vị, lấy kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH là 

một trong những tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua của các đơn vị. 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn các 

cơ quan báo chí trên địa bàn huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và 

Du lịch huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC, CNCH và các nội 

dung Đề án đến toàn dân trong huyện; đưa tin, bài phản ánh, biểu dương kịp thời 

các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác PCCC, CNCH; kịp thời 

phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm PCCC, CNCH trên địa bàn huyện. 

 - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện: phối hợp với 

Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về 

PCCC và CNCH; các nội dung của Đề án đến toàn thể nhân dân.   

 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  
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 - Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác 

PCCC và CNCH tại địa phương; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nội dung và kế hoạch thực hiện Đề án.  

 - Bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC và CNCH; bồi dưỡng, huấn 

luyện nghiệp vụ; trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho đội dân phòng bảo 

đảm thực hiện nhiệm vụ.  

 - Bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân phòng theo quy định. 

 4. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp  

 - Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Đề án. 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, thành lập và duy trì hoạt động của Đội PCCC cơ sở; 

gắn phong trào toàn dân PCCC với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

 - Bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện Đề án và hoạt động PCCC, CNCH tại 

cơ sở, đơn vị. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

 1. Căn cứ nội dung kế hoạch, các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND 

các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện 

năm 2021 về UBND huyện (qua Công an huyện và Văn phòng UBND huyện) 

trước ngày 20/11/2021.  

 2. Công an huyện là Cơ quan thường trực giúp UBND huyện theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án của các đơn vị, địa phương; tổng hợp, 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2021 

trước ngày 30/11/2021. 

 3. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo 

UBND huyện (qua Công an huyện) để hướng dẫn, chỉ đạo./. 
 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để chỉ đạo);  

- Thành viên BCĐ PCCC và CNCH huyện; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp huyện (để thực hiện); 

- Công an huyện (để thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (để thực hiện); 

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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