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KẾ HOẠCH 
 

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về  

phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với  khu dân cư, hộ gia đình,  

nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối 

với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. UBND huyện 

Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các chủ hộ gia đình và Nhân 

dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư về kiến thức pháp luật, kỹ năng thoát nạn, 

cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; cảnh báo nguy cơ có thể xảy 

ra cháy, nổ; khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý 

kịp thời các sự cố từ khi mới phát sinh. 

 - Hướng dẫn, kiểm tra việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC 

đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh theo 

phân cấp quản lý; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, yếu kém để kiến 

nghị thực hiện nghiêm quy định của nhà nước về PCCC. 

 - Căn cứ kết quả kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng công tác PCCC tại 

khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

huyện; từ đó nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối 

với loại hình cơ sở trên phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.  

 2. Yêu cầu  

 - Công tác tuyên truyền phải đa dạng về hình thức, nội dung cần rõ ràng, 

dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với từng đối tượng; cần truyền đạt thông tin trực 

tiếp đến Nhân dân. 

 - Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về PCCC phải đảm bảo khách quan, 

toàn diện, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về PCCC. 

 - Nội dung hướng dẫn các điều kiện an toàn về PCCC phải cụ thể, bám sát 

thực tế và dựa trên cơ sở những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

PCCC. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

 1. Đối tượng kiểm tra 
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 - Kiểm tra tại UBND xã Vân Nham, UBND xã Tân Thành, UBND xã Yên 

Bình, UBND thị trấn Hữu Lũng và  khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh. 

 - Các xã, thị trấn còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả gửi về công an 

huyện trước ngày 17/10/2021. 

 2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/10/2021. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

 1. Công tác tuyên truyền 

 - Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến Nhân dân trong khu dân cư; lồng 

ghép các hoạt động của chi bộ, khối phố, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại 

khu dân cư; phát tờ rơi, treo, gắn băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu; đăng phát 

những hình ảnh, video tuyên truyền nơi công cộng; tuyên truyền lưu động, qua 

loa phát thanh của xã, thị trấn và trên các trang thông tin điện tử. 

 - Tập trung phổ biến quy định của pháp luật về PCCC (trách nhiệm của 

chủ hộ đình, cá nhân; các hành vi bị nghiêm cấm, những vi phạm phải xử lý 

theo quy định); các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ và biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn; thông tin về những vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản; tuyên truyền những kiến thức cơ bản về PCCC; việc 

quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, các thiết bị có 

khả năng sinh lửa; kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ; cách thức sử dụng các 

loại phương tiện chữa cháy thông dụng và biện pháp xử lý khi có cháy, nổ xảy 

ra trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 

 (Nội dung tuyên truyền, khuyến cáo bảo đảm an toàn PCCC đối với khu 

dân cư, nhà ở hộ gia đình theo phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch này) 

 2. Công tác kiểm tra  

 - Đối với nhà ở hộ gia đình: Trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và 

các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

- Đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: Trách nhiệm của chủ hộ 

gia đình, người đứng đầu cơ sở hoạt động trong phạm vi ngôi nhà và các điều 

kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

2.1. Công tác ban hành quy định, nội quy và biện pháp về PCCC 

Kiểm tra việc xây dựng các văn bản và triển khai thực hiện một số quy 

định về PCCC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND xã, thị trấn, khu 

phố, chủ hộ gia đình như: quy định phân công trách nhiệm trong công tác 

PCCC; nội quy PCCC; nội quy an toàn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; quy 

trình kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện; đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong 

gia đình thực hiện quy định về PCCC; việc kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp 
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thời các nguy cơ gây cháy, nổ; việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ. 

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC; huấn 

luyện nghiệp vụ; quản lý và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng 

- Kiểm tra việc thành lập, củng cố, kiện toàn, huấn luyện nghiệp vụ của 

lực lượng dân phòng, việc phân công nhiệm vụ, chế độ hoạt động, quan hệ phối 

hợp trong công tác PCCC của lực lượng này. 

- Kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC 

và CNCH cho lực lượng dân phòng, khu phố. 

2.3. Tổ chức thực hiện các quy định, điều kiện an toàn, biện pháp và các 

yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC 

- Kiểm tra hệ thống điện phục vụ công tác PCCC, hệ thống điện chiếu 

sáng, kinh doanh, bảo vệ, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; kiểm tra việc bố 

trí nơi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. 

- Kiểm tra giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, lối thoát nạn:  

+ Kiểm tra số lượng, kích thước lối thoát nạn, lối thoát nạn dự phòng; các 

giải pháp ngăn lửa, chống tụ khói cho hệ thống lối thoát nạn. 

+ Kiểm tra tường, đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn. 

+ Kiểm tra công năng và bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư trong 

công trình bảo đảm khả năng ngăn cản sự lan truyền của các yếu tố nguy hiểm 

của đám cháy khi sẩy ra cháy. 

+ Việc lắp đặt, niêm yết biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC, biển, 

đèn chỉ dẫn lối thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố. 

 - Kiểm tra giao thông phục vụ cho xe chữa cháy hoạt động; kiểm tra việc 

trang bị hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chữa cháy như: điện thoại 

cố định, di động, bộ đàm, hệ thống loa phát thanh. 

- Kiểm tra hệ thống chống sét, chống tĩnh điện; hệ thống hút khói, điều áp, 

thông gió của công trình. 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của công nghệ, thiết bị có liên quan đến 

cháy, nổ; công tác sắp xếp, bảo quản vật tư, hàng hóa và các chất nguy hiểm 

cháy, nổ. 

- Kiểm tra điều kiện vệ sinh công nghiệp có liên quan đến công tác PCCC. 

 2.4. Trang bị phương tiện PCCC, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa 

cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy  

- Kiểm tra số lượng, chất lượng các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu 

hộ, việc bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện, dụng cụ PCCC được trang bị. 

- Kiểm tra nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy theo quy định. 
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- Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; việc 

tổ chức phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trong triển 

khai thực tập phương án chữa cháy theo các tình huống đã giả định. 

- Kiểm tra công tác thường trực, bảo vệ, khả năng huy động tham gia chữa 

cháy, CNCH; khả năng sử dụng phương tiện PCCC được trang bị và xử lý tình 

huống cháy, nổ của lực lượng dân phòng. 

2.5. Kiểm tra việc đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC 

- Kiểm tra hoạt động thường xuyên của lực lượng dân phòng; hỗ trợ 

thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng. 

- Mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng. 

2.6. Việc thống kê, báo cáo định kỳ và lập hồ sơ theo dõi về hoạt động 

PCCC 

- Kiểm tra việc thực hiện thống kê hoạt động PCCC: Về số lần kiểm tra, 

tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện PCCC; số lượng đội viên Đội dân phòng 

của các xã, thị trấn. 

- Kiểm tra chế độ thông tin, báo cáo của UBND cấp xã, thị trấn, khu phố. 

- Kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý về công tác PCCC. 

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

- Đoàn kiểm tra nghe đại diện UBND xã, thị trấn báo cáo việc chấp hành 

các quy định của nhà nước về công tác PCCC. 

- Tiến hành kiểm tra thực tế tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh theo các nội dung của kế hoạch. 

- Kết thúc kiểm tra thống nhất các nội dung đã kiểm tra, lập và thông qua 

biên bản kiểm tra. 

 IV. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tổ chức kiểm tra công tác 

PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn gồm các thành phần: 

  1. Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện -Trưởng đoàn; 

  2. Lãnh đạo Công an huyện - Phó Trưởng đoàn; 

  3. Lãnh đạo Điện lực Hữu Lũng - Thành viên; 

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

  5. Đội trưởng Cảnh sát quản lý hành về trật tự xã hội Công an huyện - 

Thành viên; 

  6. Cán bộ Tổ PCCC Công an huyện - Thành viên (thư ký); 

 7. Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi có khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh được kiểm tra - Thành viên; 
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 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công an huyện 

 - Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thực 

hiện nội dung Kế hoạch này. 

 - Phối hợp các cơ quan, ban ngành, UBND xã, thị trấn rà soát nơi có khu 

dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ xảy ra 

cháy, nổ cao 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 và cứu nạn 

cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng. 

 - Chủ trì tổ chức phối hợp kiểm tra thực tế công tác PCCC tại 03 xã và 01 

thị trấn; nơi có khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

có nguy cơ cháy nổ cao (có danh sách kèm theo) theo nội dung Kế hoạch này. 

Kết thúc đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả gửi UBND huyện và Công an 

tỉnh theo quy định. 

 - Sơ kết giai đoạn 1, từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 15/7/2021, báo cáo 

trước ngày 20/7/2021. 

 - Tổng kết đợt cao điểm đến hết ngày 15/10/2021, báo cáo trước ngày 

20/10/2021 

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

 - Cử đúng thành phần tham gia đoàn kiểm tra. 

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

PCCC. 

 - Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe đưa, đón đoàn theo 

lịch kiểm tra. 

 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có khu dân cư, hộ gia đình, nhà 

để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được kiểm tra 

 - Phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện 

kiểm tra tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

 - Bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra (gồm: Đại diện lãnh đạo 

UBND xã, Đội trưởng Đội PCCC dân phòng và chủ hộ gia đình) trong suốt thời 

gian Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở. 

 - Tham gia Đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra thực tế công tác PCCC tại 

các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo nội 

dung Kế hoạch này. 

- Bố trí nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch. 
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 - Chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản (theo Đề cương hướng dẫn gửi 

kèm Kế hoạch này) và gửi cho Đoàn kiểm tra (Qua Đội Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Công an huyện Hữu Lũng) trước ngày 25/5/2021. 

 - 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 tại 

khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy 

nổ cao thuộc phạm vi quản lý. 

 4. 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 kiểm tra công tác PCCC tại các khu dân cư, hộ gia 

đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của UBND huyện Hữu 

Lũng. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, tổ chức, cá nhân phản ánh về UBND huyện Hữu 

Lũng (qua Công an huyện) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (PC07); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND&UBND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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DANH SÁCH KIỂM TRA 

Khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày     /5/2021  của UBND huyện) 

 

Stt Đối tượng kiểm tra Kiểm tra thực tế 
Thời gian 

kiểm tra 

1 UBND thị trấn 
Đường Chi Lăng, đường 

Xương Giang, đường Bắc Sơn 
Tháng 6/2021 

2 UBND xã Tân Thành  Khu vực Đền Bắc Lệ Tháng 7/2021 

3 UBND xã Vân Nham  Khu vực Chợ phổng Tháng 8/2021 

4 UBND xã Yên Bình  Khu vực Chợ Yên Bình Tháng 9/2021 
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