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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIV) 

thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  

(khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư  

Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 
----- 

  

Trong thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện thực hiện Chương trình hành động số 03-NQ/TU, ngày 

10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, 

ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (viết tắt là Chỉ thị số 47-

CT/TW) đạt nhiều kết quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

được nâng lên; công tác quản lý nhà nước được tăng cường; các phương tiện, thiết 

bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được quan tâm đầu 

tư, trang bị cho các đơn vị và lực lượng chức năng; phong trào toàn dân tham gia 

phòng cháy, chữa cháy thường xuyên được triển khai, đã kịp thời xử lý, hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản đối với các sự cố cháy, nổ, tai nạn, 

thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa tập trung đúng mức cho 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy; tình trạng cháy, nổ, sự cố tai 

nạn trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là 

do việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của 

một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân chưa 

nghiêm túc, vẫn còn tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy tại chỗ phát huy hiệu quả chưa cao. 

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên; đồng thời, để thực hiện có 

hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy, chữa cháy (viết tắt là Kết luận số 02-KL/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành Chương trình hành động thực hiện như sau: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối 

với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ 

về ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiềm chế, kéo giảm số vụ và hạn chế 

đến mức thấp nhất mức độ thiệt hại về người và tài sản do sự cố cháy, nổ, tai nạn 

và thiên tai gây ra; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động kinh tế, văn 

hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành trong quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện 

của cấp ủy, vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, nhằm giảm thiểu tình trạng cháy, nổ, sự cố tai nạn, thiên tai gây ra. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW, 

Kết luận số 02-KL/TW và Chương trình hành động này. 

- Tập trung chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót; triển 

khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa cháy, nổ, sự cố tai nạn. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các sở, ban, ngành tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng các hình thức phù hợp với từng đối 

tượng, từng địa bàn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và tác 

hại, hậu quả do các sự cố cháy, nổ gây ra.  

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ gắn với diễn tập, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ, công chức, 

viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lồng ghép trong 

các chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa của các trường học và các cơ sở 

đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế. 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện và cảnh báo nguy 

cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các hộ gia đình, 
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các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có điều kiện dễ phát sinh cháy, nổ, 

các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ, các khu dân cư, các chợ, trung tâm thương mại… 

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện, thanh tra, kiểm 

tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung cho phù 

hợp trong từng thời điểm và tổ chức vận hành thuần thục, có hiệu quả các phương 

án phòng ngừa và xử lý các tình huống sự cố cháy, nổ, tai nạn theo phương châm 

“4 tại chỗ”.  

3. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... 

phải chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu 

nạn, cứu hộ trong phạm vi phụ trách. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

4. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” gắn 

với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cộng đồng dân cư. Phát 

huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở cấp cơ sở. 

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình phòng cháy, chữa cháy tại 

xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời động viên, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, kiểm điểm phê bình, xử lý tập thể, cá nhân 

thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ để xảy ra sự cố cháy, nổ, gây thiệt hại về người và tài sản. 

5. Rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, 

công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là 

việc tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; khắc phục triệt để 

các vi phạm, thiếu sót, kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình, phương 

tiện, thiết bị chưa bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tập trung điều tra, công 

bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, nổ 

và các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. 

6. Hoàn thành quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng bộ với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa 

phương và quy hoạch chung của tỉnh. Tập trung tháo gỡ, khắc phục những khó 

khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy. 

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư 

kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, hóa chất phục vụ công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
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7. Tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện 

đại, nắm vững pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, thuần thục về kỹ thuật, chiến 

thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng tốt yêu cầu, 

nhiệm vụ được giao. Bố trí phù hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở các địa 

bàn trọng điểm; mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám sát cơ sở. Kiện 

toàn, củng cố mô hình lực lượng phòng cháy, chữa cháy bán chuyên trách ở cơ sở; 

đồng thời, có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp để phát huy vai trò của lực lượng 

này trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, bảo đảm dập tắt kịp thời trên 

50% số vụ cháy xảy ra trên địa bàn.  

8. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, 

công nghệ mới trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực 

hiện ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào hoạt động phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. Triển khai ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng 

cháy, chữa cháy và truyền tin báo trực tuyến sự cố phục vụ công tác quản lý, chỉ 

huy, điều hành công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Bộ Công an. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, chủ 

động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Thực 

hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng năm và sơ kết, tổng kết 

theo yêu cầu. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh tổ chức hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình 

hành động này trên thông tin đại chúng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

3. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ 

báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),    

- Ban Nội chính Trung ương Đảng + Vụ Địa phương III,                                 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ Địa phương II, 

- Đảng ủy Công an Trung ương, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các ban của Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,  

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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