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KẾ HOẠCH 
thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU 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 

----- 

Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 11/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) thực hiện 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, 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; Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

        - Tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối 

với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

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

trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó, chủ động 

phòng ngừa, kiềm chế tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội tại địa phương nơi cơ quan, đơn vị đóng chân.    

- Công tác tuyên truyền, triển khai 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 phải bảo đảm nghiêm túc. Nêu cao tinh thần 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trong tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

Các cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

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

quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm 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, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, người lao động. 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 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có điều kiện dễ 

phát sinh cháy, nổ… 

- Triển khai thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Đoàn thể Khối 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

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. 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”.   

- Triển khai thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

3. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 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 các tổ chức 

đoàn thể trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Triển khai thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Đoàn thể Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

4. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo 

doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” 

gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình 
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phòng cháy, chữa cháy tại 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.  

-  Triển khai thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

5. Rà soát, ban hành các văn bản quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 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, doanh nghiệp. 

- Triển khai thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 02-KL/TW, Chỉ thị số 47-CT/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (có gửi kèm theo) cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và người lao động; căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối 

trong báo cáo tháng 11/2021.   

2. Đoàn thể Khối triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho 

đoàn viên, hội viên về công tác phòng cháy, chữa cháy. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch này và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo 

kết quả định kỳ hàng năm, sơ kết, tổng kết khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,    
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV. Khai 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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