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KẾ HOẠCH 
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân  

phòng cháy và chữa cháy  

  

Thời gian qua, công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, lực 

lượng chức năng đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền làm tốt công tác tuyên 

truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

(PCCC&CNCH). Phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC&CNCH phát 

triển mạnh đi vào chiều sâu có nề nếp; tai nạn cháy, nổ từng bước được kiềm chế, 

góp phần quan trọng đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 

thành phố. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình cháy nổ trên địa bàn 

thành phố diễn biến phức tạp, đặc biệt xảy ra nhiều vụ cháy ở các khu dân cư, hộ 

gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Để triển khai thực hiện nghiêm túc  

Ngày toàn dân PCCC (04/10), Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân 

dân tham gia công tác PCCC và CNCH để đấu tranh, ngăn chặn, giảm thiểu về số 

vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, góp phần đảm bảo ANTT, phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân đối với công tác PCCC, phát huy vai trò của toàn dân trong công tác 

PCCC và CNCH, tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân 

PCCC 04/10. 

2. Yêu cầu  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH 

cho quần chúng nhân dân, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành; trong 

đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 

25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác PCCC, Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, 

các Nghị định của Chính phủ, Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của 

Quốc hội khoá XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách pháp luật về PCCC, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/5/2018, Kế hoạch 



số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về công tác PCCC và 

CNCH,… 

- Tổ chức tự kiểm tra rà soát các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, nhất 

là tự kiểm tra, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC tại các cơ sở, hạng mục 

nguy hiểm về cháy, nổ, nơi tập trung đông người, nơi bảo quản, sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp, xăng dầu, khí gas, hệ thống điện,…Làm tốt công tác thường trực 

sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra; tăng cường 

công tác hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công 

tác PCCC và CNCH. 

- Việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC phải thiết 

thực, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phát huy tốt sự  vào cuộc 

của toàn dân. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các phường, xã 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền hưởng ứng kỷ niệm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10”. 

- Treo băng rôn tại Trụ sở làm việc với khẩu hiệu"Tích cực tham gia các hoạt 

động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4-10". 

2. Công an thành phố 

- Tăng cường phối hợp Phòng PC07 hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC và 

CNCH tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao như chợ, trung tâm thương 

mại, nhà cao tầng,…; hướng dẫn, ký cam kết đảm bảo công tác PCCC đối với các 

cơ sở trong diện quản lý PCCC được phân cấp.  

- Làm tốt công tác ứng trực, thường trực chiến đấu, sẵn sàng về lực lượng, 

phương tiện; tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn để 

nhanh chóng tổ chức chữa cháy & CNCH có hiệu quả. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí 

đóng trên địa bàn, Trung tâm Văn hóa – truyền thông thành phố tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC, giải pháp, biện pháp thoát nạn khi 

có sự cố cháy, nổ xảy ra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân. 

- Phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến công tác PCCC của cơ quan cấp trên để tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn, phổ biến có trọng tâm trọng điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng 

khác nhau. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí đảm 

bảo triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành, trình UBND thành phố 

xem xét, quyết định. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: 



Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan Chỉ đạo các 

cơ quan truyền thông, báo chí và UBND các phường, xã tăng cường hoạt động 

tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”; treo 

các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH 

trên các trục đường chính từ ngày 20/9 đến ngày 10/10/2020. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC, 

các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về 

PCCC để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. 

Công khai phê bình các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm về PCCC của tổ 

chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa 

chung. 

4. Phòng Kinh tế:  

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các phường, xã tiến hành 

tổng kiểm tra, rà soát, thống kê các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh không đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC, ANTT và ATGT để 

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phương án di chuyển, cải tạo, nâng cấp để đảm 

bảo các tiêu chí an toàn về PCCC, an toàn giao thông và điều kiện thoát nạn,  

5. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thành phố: 

Xây dựng phóng sự, viết bài, tin tuyên truyền về công tác PCCC về Ngày 

toàn dân PCCC 04/10; nội dung tuyên truyền chú trọng truyền tải nội dung về tác 

hại do cháy, nổ gây ra, các nguyên nhân phát sinh ra cháy, nổ; nêu gương người 

tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC; vai trò, tầm quan 

trọng của quần chúng nhân dân trong công tác PCCC và ý nghĩa của “Ngày toàn 

dân PCCC 4/10”... 

Tổ chức tuyên truyền lưu động về PCCC và CNCH trên hệ thống loa phát 

thanh của phường, xã, nhất là cách phòng, ngừa cháy, nổ, quy trình tổ chức chữa 

cháy, cách thoát nạn khi có sự cố xảy ra... 

6. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ban quản lý chợ,… đóng trên 

địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 

như: tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, diễn tập các phương án 

chữa cháy, tăng cường công tác tự kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC để phát 

hiện và khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao 

động; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy”… 

Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động lực lượng thường 

trực bảo vệ, chữa cháy tại cơ sở; trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng 

PCCC tại chỗ; như: quần, áo, mũ, găng tay, khẩu trang chữa cháy…theo quy định 

tại Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an; tăng cường 

huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, CNCH. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 



Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và những kiến thức, kỹ năng về 

PCCC và CNCH cho các đoàn viên, hội viên; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 

“Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các cơ quan ban, ngành cấp thành phố; UBND các phường, xã và các đơn 

vị, doanh nghiệp có trụ sở độc lập đóng trên địa bàn căn cứ vào Kế hoạch này và 

chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

PCCC và CNCH sát với tình hình thực tiễn của ngành, đơn vị, địa phương mình. 

Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích hoặc sử dụng bảng điện tử đăng tải nội 

dung các khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC-4/10 tại cổng 

cơ quan, đơn vị từ ngày 20/9 đến ngày 10/10/2020 (có khẩu hiệu tuyên truyền 

kèm theo). 

2. Giao Công an thành phố chủ trì, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan 

theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết 

quả, báo cáo Công an tỉnh, UBND thành phố theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa 

phương báo cáo về UBND thành phố (qua Công an thành phố) để được hướng 

dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an thành phố báo cáo UBND 

thành phố xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:  
- Phòng PC07 Công an tỉnh;     
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;  
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 
- Công an thành phố Hà Tĩnh; 
- UBND các phường, xã; 
- Các cơ quan, đơn vị, cơ sở có liên quan; 
- Lưu: VT, VP, CATP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PCCC-4/10/2020 

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy-4/10”. 

 2. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy 

và chữa cháy - 4/10”. 

 3. Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy 

 4. Thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ 

của mỗi công dân. 

 5. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, 

hiệu quả. 

 6. Phòng cháy tốt, chữa cháy hiệu quả là thiết thực góp phần phục vụ công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

 7. Mỗi người dân cần tích cực chủ động học tập, tìm hiều để nắm vững pháp 

luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy. 

 8. Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là góp 

phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

 9. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là 

thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình. 

 10. Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy để 

loại trừ nguy cơ cháy, nổ. 

 11. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc cảu mọi nhà. 

 12. Cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, lơ là. 

 13. Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến. 

 14. Khi phát hiện có cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ gọi 114./. 
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