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KẾ HOẠCH 

Triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ 
về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính 
phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và 
Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an hướng dẫn thi 
hành Nghị Định số 83/2017/NĐ-CP;  Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ 
(CNCH) của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 
83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA đến các phòng chuyên môn 
trực thuộc Sở, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về tầm quan trọng 
và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động đối với công tác CNCH. 

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CNCH, bảo đảm điều 
kiện cho hoạt động CNCH của lực lượng PCCC; tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn nhằm loại trừ nguyên nhân, điều kiện 
gây ra sự cố, tai nạn; giải quyết kịp thời các tai nạn, sự cố xảy ra đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong 
thực hiện công tác CNCH.  

2. Yêu cầu 

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành 
thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên 
suốt của các phòng chuyên môn và là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động.  

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các phòng chuyên môn, cá nhân được 
giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ được 
phân công trong kế hoạch này, đảm bảo tiến độ và chất lượng. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng 
việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA 
đến công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác CNCH tại cơ 
quan.  

2. Rà soát, củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PCCC  cơ sở, bố trí cơ 
sở vật chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về CNCH trong tình hình mới.  

3. Đảm bảo về lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CNCH 
theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chủ động trong 
điều hành, xây dựng các phương án huy động lực lượng, phương tiện xử lý các 
tình huống sự cố, tai nạn xảy ra; thường xuyên cử công chức tham gia các lớp 
tập huấn; xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án CNCH tại đơn vị.  

4. Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC hiện 
có, chú trọng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp trang bị thiết bị, dụng cụ 
CNCH cho lực lượng PCCC cơ quan. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Văn phòng  

a) Là đơn vị thường trực tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị 
định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA.  

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và 
Thông tư số 08/2018/TT-BCA. Rà soát kiện toàn kịp thời Đội PCCC Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. Tham mưu bố trí nguồn kinh phí phù hợp với điều kiện của Sở 
để trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC và CNCH cho Đội PCCC Sở Kế hoạch và 
Đầu tư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

c) Xây dựng lịch trực, bố trí công chức, viên chức, người lao động theo 
yêu cầu, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 
giờ kịp thời tiếp nhận và xử lý các sự cố, tai nạn; chỉ đạo thực hiện công tác 
CNCH theo các quy định của pháp luật. 

d) Xây dựng phương án chữa cháy và CNCH của cơ sở trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định. 

đ) Xây dựng báo cáo đột xuất, tháng, quý, năm theo yêu cầu. 

2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Sở phối hợp với Công an tỉnh, 
Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư ngân sách, khai thác các 
nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài phù hợp với quy định của 
pháp luật để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện CNCH và các điều 
kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các 
phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phối hợp Văn phòng tham mưu 
đề xuất đảm bảo công tác PCCC, CNCH theo các quy định của pháp luật. 

2. Giao Văn phòng chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế 
hoạch này; Định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện 
trước ngày 15/11 (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) theo quy 
định./.   

 

Nơi nhận : 
- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CMNV, TTXTĐT; 
- Đội PCCC cơ quan; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 

 
 

Hà Mạnh Cường 
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