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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng 

có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 06/4/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về Kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở 
sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư, UBND huyện 
Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với các cơ sở 
sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn 
như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Nhằm kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng trong khu dân cư có nguy hiểm 
về cháy, nổ cao; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, vi phạm về PCCC để 
kiến nghị khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định PCCC. 

 2. Căn cứ kết quả kiểm tra để hướng dẫn, chỉ đạo các ban ngành, UBND xã, 
thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân các biện pháp tăng 
cường bảo đảm an toàn PCCC phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đồng 
thời đánh giá trách nhiệm quản lý của người đứng đầu cơ sở, UBND các xã, thị 
trấn, trong công tác PCCC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 
PCCC&CNCH trên địa bàn. 

 3. Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy 
định của pháp luật về PCCC. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

 1. Đối tượng kiểm tra 

 Các cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân 
cư, đặc biệt là các loại hình cơ sở sản xuất, kho hàng xây dựng tạm. 

 2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 25/8/2019. 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA 

 1. Nội dung kiểm tra 

 a) Kiểm tra về PCCC và CNCH 

 - Việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với công 
tác PCCC theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC, cụ thể: Tổ chức hoạt động, tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về PCCC; thành lập, duy trì hoạt động đội PCCC cơ sở 
theo quy định của pháp luật; ban hành các văn bản, nội quy và biện pháp về PCCC 



theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định 
về PCCC; bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; trang bị và duy trì hoạt động 
của dụng cụ, phương tiện PCCC; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây 
dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH; bảo đảm các điều kiện 
phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; tổ chức chữa cháy và khắc phục 
hậu quả do cháy gây ra; thực hiện nhiệm vụ khác về PCCC theo quy định của pháp 
luật; 

 - Việc duy trì, thực hiện điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy 
định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật PCCC, cụ thể: Quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc chỉ 
dẫn về PCCC; quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở; hệ 
thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng 
nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC; quy trình kỹ thuật an toàn 
về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh; lực lượng PCCC cơ sở được 
huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại 
chỗ; phương án chữa cháy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hệ thống giao 
thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, phương tiện PCCC đảm bảo về số lượng, 
chất lượng và hoạt động phù hợp với các quy định; hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt 
động về PCCC theo quy định của Bộ Công an; 

 - Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC; 

 - Việc chấp hành các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng cơ bản (thiết 
kế, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC); 

 - Việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các cơ sở có 
nguy hiểm về cháy, nổ. 

 b) Kiểm tra giấy phép xây dựng và việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về đầu tư xây dựng. 

 c) Kiểm tra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận 
Đăng ký kinh doanh; các loại giấy phép kinh doanh theo chuyên ngành. 

 d) Kiểm tra công tác quản lý về công nghiệp, thương mại. 

 đ) Kiểm tra an toàn PCCC trong sử dụng điện; hướng dẫn thực hiện 
các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng điện theo quy định. 

 e) Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành 
và Cảnh sát PCCC và CNCH. 

 f) Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, đầu tư xây dựng, 
công nghiệp, thương mại, sử dụng điện (nếu có). 

 2. Hình thức kiểm tra 



 - Đối với 4 cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao trong 
khu dân cư trên địa bản huyện (có danh sách kèm theo), thành lập Đoàn liên 
nghành kiểm tra của huyện để tổ chức thực hiện.  

 - Đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao trong 
khu dân cư còn lại, giao cho Công an huyện chủ động kiểm tra theo nội dung kế 
hoạch này. 

 IV. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA 

 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tổ chức kiểm tra công tác 
PCCC tại các cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao trong khu 
dân cư trên địa bàn gồm các ông, bà có tên sau: 

 - 01 Lãnh đạo Công an huyện - Trưởng đoàn; 

 - 01 Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện - Phó Trưởng đoàn; 

 - 01 Lãnh đạo Điện lực Hữu Lũng - Thành viên; 

 - 01 Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thành viên; 

 - Đội trưởng CSQLHC về TTXH Công an huyện - Thành viên (thư ký); 

 - Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức 
cá nhân được kiểm tra - Thành viên; 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công an huyện 

 - Phối hợp các cơ quan, ban ngành, UBND xã, thị trấn rà soát các cơ sở sản 
xuất, kho hàng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn; 

 - Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền để 
người đứng đầu các cơ sở, quần chúng Nhân dân và người lao động nâng cao nhận 
thức, kỹ năng phòng ngừa và tự thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; tăng 
cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng 
PCCC cơ sở, dân phòng; 

 - Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện 
nội dung Kế hoạch này; 

 - Chủ trì tổ chức phối hợp kiểm tra thực tế công tác PCCC tại 04 cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp (có lịch kèm theo) theo nội dung Kế hoạch này. Kết thúc đợt 
kiểm tra, giao Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo đoàn kiểm tra tổng 
hợp báo cáo kết quả gửi UBND huyện và Công an tỉnh theo quy định. 

 2. Các cơ quan, đơn vị có thành phần tham gia Đoàn kiểm tra 

 - Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra đúng thành phần; 

 - Phối hợp với Công an huyện trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác 
PCCC; 

 - Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí xe đưa, đón đoàn theo lịch 
kiểm tra. 



 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Phối hợp Công an huyện, các ban, ngành rà soát các cơ sở sản xuất, kho 
hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn; 

 - Tổ chức tuyên truyền để người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và thoát nạn khi có sự cố cháy, 
nổ xảy ra; 

 - Tham gia Đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra thực tế công tác PCCC tại các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn theo nội dung Kế hoạch này. 
 4. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân được 
kiểm tra 

 - Phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm 
tra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; 

 - Chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản và gửi cho Đoàn kiểm tra (Qua 
Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện Hữu Lũng) trước ngày 25/7/2019; 

 - Bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra (gồm: Đại diện người đứng 
đầu cơ sở, đội trưởng đội PCCC cơ sở và người làm công tác PCCC&CNCH) 
trong suốt thời gian Đoàn kiểm tra làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân; 

 - Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; 
chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiết sót (nếu có) trong công tác PCCC&CNCH 
tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

 5. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

 - Phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân 
dân và người lao động nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và tự xây dựng 
phương án chữa cháy, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; 

 - Bố trí phóng viên tham gia đoàn kiểm tra để ghi hình, xây dựng các tin bài, 
phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kho 
hàng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn. 

 Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Hữu Lũng về kiểm tra công tác 
PCCC tại các cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao trong khu 
dân cư trên địa bàn. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phản ánh về Công an huyện Hữu Lũng (qua 
Đội Cảnh sát QLHC về TTXH) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (PC07); 
- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 
- Các thành viên Đoàn kiểm tra; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ sở được kiểm tra; 
- Lưu VT.   

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 
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