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KẾ HOẠCH 

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019 

  

Thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính 
phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phóng cháy và chữa 
cháy; 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 công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019 như 
sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhắm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ bảo đảm an toàn về con người và vật chất cơ quan. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong cơ quan, duy trì thường xuyên công tác 
kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

3. Đảm bảo sẵn sàng về con người trang thiết bị, phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xử lý kịp thời khi có tình huống cháy xảy 
ra. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu 
nạn, cứu hộ của lực lượng phóng cháy và chữa cháy; 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 và các văn bản hướng dẫn, liên quan đến công tác 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới toàn thể công chức, viên chức 
và người lao động trong cơ quan. 

- Hình thức thực hiện: Phổ biến tại các cuộc họp và thông qua hệ thống 
văn phòng điện tử (eoffice) của cơ quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Công tác kiểm tra 
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- Kiểm tra các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy của cơ 
quan; kịp thời bổ sung các thiết bị, phương tiện không đảm bảo cứu cháy khi 
xảy ra sự cố. 

- Kiểm tra các điểm dễ xảy ra cháy, nổ như: hệ thống điện, dây chống 
sét, kho lưu trữ tài liệu… 

- Hình thức thực hiện: Kiểm tra trực tiếp. 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ theo từng quý và kiểm tra đột xuất khi 
có tình huống phát sinh. 

3. Công tác tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ. 

- Rà soát, kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy, bố trí cơ sở vật 
chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới. 

- Xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở, diễn tập thực hành 
phương án, tình huống; tập huấn sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy 
cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Sở. 

- Hình thức thực hiện: Diễn tập, tập huấn trực tiếp tại trụ sở cơ quan. 

+ Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

- Đăng ký danh sách, cử công chức, viên chức và người lao động đi tập 
huấn cấp giấy chứng nhận về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ. 

+ Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Văn phòng Sở phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ của Sở cùng các bộ phận liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế 
hoạch này./. 

   
 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 

 
 

Hà Mạnh Cường 
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