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KẾ HOẠCH 

 Kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC & CNCH năm 2022  

trên địa bàn phường Hà Huy Tập 

 

 Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của UBND 

phường Hà Huy Tập. Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập xây dựng kế hoạch 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 - Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực PCCC, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về công tác PCCC. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vị 

vi phạm pháp luật về PCCC, các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ; góp phần 

hạn chế cháy, nổ xảy ra, đảm bảo ANTT, an toàn PCCC năm 2022.  

 - Qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công tác PCCC tại các cơ 

sở trong diện quản lý PCCC & CNCH trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, 

chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót có nguy cơ phát sinh cháy, nổ và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. Tổ chức ký cam kết và đề ra các biện pháp công tác PCCC 

và CNCH phù hợp, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ và thiệt hại do 

cháy, nổ gây ra trên địa bàn. 

 - Công tác hướng dẫn, kiểm tra phải đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ 

các quy định của pháp luật về PCCC. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thời gian và đối tượng kiểm tra 

- Thời gian: Từ ngày 15/05/2022 đến 31/12/2022. 

          - Đối tượng kiểm tra: Tất cả các cơ sở trong diện quản lý, quy định tại Phụ lục 

IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP được phân cấp, bàn giao quản lý. 

 - Lịch kiểm tra từng cơ sở sẽ có thông báo gửi sau. 

 2. Hình thức kiểm tra 

 - Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về PCCC&CNCH theo quy định. 

3. Nội dung kiểm tra 

- Việc thực hiện trách nhiệm PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở, ban 

hành các văn bản chỉ đạo, nội quy, quy định về PCCC&CNCH, tổ chức thực hiện 

các điều kiện an toàn PCCC và CNCH. 

- Điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở; kiểm tra hồ sơ theo dõi quản 

lý công tác PCCC&CNCH của cơ sở; giao thông phục vụ công tác chữa cháy, 

khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; duy trì mặt bằng, công năng 

sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động 
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của hệ thống, thiết bị PCCC&CNCH; quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn 

lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa sinh nhiệt; tồn chứa và sử dụng hoá chất dễ cháy 

nổ; tổ chức duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành… 

- Việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC 

đã được trang bị; việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các cơ sở có nguy 

hiểm về cháy nổ. 

- Hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện các 

giải pháp, biện pháp an toàn về PCCC và ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; đồng 

thời, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm. 

4. Thành phần đoàn kiểm tra 

* Về phía ủy ban nhân dân phường: 

Đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường; Đội Đô QL đô thị phường.  

 * Về phía Cơ quan Công an: 

 - Chỉ huy Công an phường Hà Huy Tập 

 - Các đồng chí Cảnh sát khu vực phụ trách khối phố và đồng chí theo dõi công 

tác PCCC&CNCH của Công an phường. 

 *Về phía tổ dân phố: 

 Các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố 

 * Về phía cơ sở: 

 - Chủ nhà; người đứng đầu cơ sở 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 - Căn cứ đối tượng kiểm tra, xây dựng lịch kiểm tra, gửi thành phần Đoàn 

kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra để chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm 

tra; 

- Trong quá trình kiểm tra lập biên bản từng cơ sở; đánh giá tình hình thực 

trạng, quá trình thực hiện các quy định của pháp luật và những tồn tại, vi phạm trong 

công tác PCCC&CNCH; tổ chức cho các cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; 

qua đó hướng dẫn, bổ sung những tồn tại, thiếu sót của cơ sở về công tác PCCC. 

 - Chủ các cở sở thuộc đối tượng kiểm tra phân công cán bộ, nhân viên chuẩn 

bị hồ sơ, bố trí đúng thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo nội dung kế hoạch. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về 

Ủy ban nhân dân phường (qua Công an phường) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận:  
- CATP Hà Tĩnh; 

- UBND phường;      

- Các cơ sở kiểm tra;  

- Lưu VP, CAP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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