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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 

 

   

 Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-STP ngày 17/11/2021 của Sở Tư pháp về 

việc thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 1492/QĐTTg ngày 10/9/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. 

           Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ năm 2022 như sau:  
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

1. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ 

quan, đơn vị, tạo điều kiện để công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) được 

làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh, nâng cao hiệu quả trong thực thi 

các nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. 
 

2. Chủ động, tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, 

cứu nạn không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời đề 

nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với công chức, viên chức, lao động có 

thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đề nghị 

công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự”. 
 

3. Cử công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia có hiệu quả 

công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn trong toàn tỉnh khi được các cơ quan có 

thẩm quyền  huy động. 
 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2013, Chỉ  thị số  47-CT/TW ngày 25/6/2015 

của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng cháy, chữa cháy; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg 

ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, 

chữa cháy tại khu dân cư; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 
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Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật 

phòng cháy, chữa cháy  và Luật sử đổi một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa 

cháy, Kế hoạch số 98/KH-STP ngày 17/11/2021 của Sở Tư pháp về việc Thực 

hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc thực hiện Quyết định số 1492/QĐTTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy… và các văn bản có 

liên quan đến toàn thể CCVCLĐ trong đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt 

“ngày pháp luật”, họp cơ quan, sinh hoạt các đoàn thể, qua Hệ thống Văn phòng 

điện tử. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp Đội trưởng Đội phòng cháy, 

chữa cháy thực hiện. 
 

2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch về đảm bảo An toàn về an ninh trật tự 

(ANTT) năm 2022; đăng ký Đơn vị đạt chuẩn về an toàn về ANTT năm 2022 

với Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.  

Thời gian thực hiện:  Đã thực hiện tháng 11/2021 
 

3. Rà soát, kiểm tra, thay thế các trang thiết bị phương tiện có liên quan 

đến xây dựng cơ quan an toàn đã bị hư, hỏng, hết thời hạn sử dụng; phương án 

phòng cháy, chữa cháy của Sở; các biển báo, tiêu lệnh phòng cháy, chữa 

cháy….  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp Đội trưởng Đội phòng cháy, 

chữa cháy thực hiện. 

 

4. Tiếp tục củng cố kiện toàn Tiểu đội tự vệ, Đội phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đáp ứng được 

yêu cầu đề ra. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan Công 

an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.  

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022. 

Đơn vị thực hiện:  Văn phòng Sở  tham mưu thực hiện. 
 

5. Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác PCCC và 

thực tập công tác chữa cháy theo phương án đã được phê duyệt   

Thời gian thực hiện: Quý III/2022 
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Đơn vị thực hiện:  Văn phòng chủ trì tham mưu phối hợp với các phòng, 

đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện. 

6. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ 

chính trị nội bộ thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng cơ 

quan an toàn.  

Thường xuyên quan tâm đôn đốc, nhắc nhở lực lượng bảo vệ cơ quan 

luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm chỉnh thời gian bảo vệ cơ 

quan. Cơ quan không để xảy ra cháy, nổ, mất tài sản, lộ, lọt bí mật nhà nước. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

Đơn vị thực hiện:  Văn phòng chủ trì tham mưu phối hợp với các phòng, 

đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện. 
 

7. Cử đoàn viên, công chức, viên chức các phòng, đơn vị tích cực tham 

gia có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn trong tỉnh khi được các 

cơ quan có thẩm quyền huy động. 

Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu phối hợp 

9. Rà soát, trang bị bổ sung các trang thiết bị, phương tiện có liên quan 

đến xây dựng cơ quan an toàn như: Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ theo quy định. 

Thời gian thực hiện:  Quý I, II/  2022  

10. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, đề 

xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ, Công an tỉnh tại cuộc kiểm tra năm 2021. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2022. 

Đơn vị thực hiện:  Văn phòng Sở phối hợp Đội trưởng Đội phòng cháy, 

chữa cháy thực hiện. 

11. Thực hiện tốt trình tự, thủ tục, hồ sơ, được cấp có thẩm quyền công nhận 

cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2022.  

Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện và báo cáo Ban chỉ đạo của tỉnh đúng 

thời gian quy định.  

 Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022. 

 Đơn vị thực hiện:  Văn phòng Sở 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Văn phòng Sở phói hợp Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy có trách 

nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tổ chức việc thực hiện; giúp Lãnh đạo Sở tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan chức năng. 
 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến Kế hoạch này 

đến cán bộ, công chức, viên chức và nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung liên 

quan. 
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3. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm vận động đoàn viên, 

hội viên tích cực thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ 138 tỉnh 

- Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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