
KẾ HOẠCH 

Tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP  

ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn,  

cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2022 của Chính phủ quy định về công tác 

cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Ủy ban nhân dân 

phường Bắc Hà xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động CNCH; 

huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tham gia; thực hiện công 

tác CNCH, đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; tích cực phòng ngừa và chủ 

động, sẵn sàng về mọi mặt để xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố, tai nạn xảy ra 

trên địa bàn. 

2. Triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp về công tác CNCH; phải 

xác định công tác CNCH là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và 

cá nhân. Trong quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 

các ngành, địa phương; chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kịp 

thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền sâu, rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2017/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công an ban hành hướng dẫn quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả thực 

hiện công tác CNCH trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền vào các buổi họp dân, 

họp tổ dân phố để phổ biến các kiến thức về CNCH với nội dung, hình thức 

thích hợp. 

2. Duy trì tốt các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn và các điều kiện 

đảm bảo công tác CNCH theo đúng quy định pháp luạt và các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn an toàn theo từng lĩnh vực. Làm tốt công tác kiểm tra của ngành chức 

năng; đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tự kiểm 

tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác CNCH tại địa bàn, cơ sở. 

3. Thường xuyên kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, đội dân phòng trên địa 

bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác CNCH. Thực hiện chế độ huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng 
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PCCC tại chỗ hoạt động; tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng về lực lượng, 

phương tiện để chủ động, kịp thời xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra. 

4. Tiến hành rà soát, thống kê các phương tiện có thể điều động tham gia 

công tác CNCH trên địa bàn, phạm vi quản lý. Đầu tư kinh phí trang bị phương 

tiện CNCH và duy trì hoạt động của lực lượng CNCH thuộc phạm vi quản lý 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về CNCH trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả xử 

lý các tình huống xảy ra. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an phường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham mưu cho 

UBND phường tổ chức triển khai, quán triệt và theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 

08/2018/TT-BCA, gắn với thực hiện các nhiệm vụ CNCH trên địa bàn. 

- Tham mưu UBND phường thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về 

công tác CNCH. Chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải 

pháp, chính sách về công tác CNCH; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng 

hợp kết quả báo cáo các cấp có thẩm quyền. 

- Phối hợp các ban, ngành liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, kiến thức về CNCH; hướng dẫn, đôn đốc việc củng cố, xây 

dựng lực lượng tại chỗ và phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.  

- Tham mưu thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện tốt công 

tác kiểm tra về công tác CNCH, chú trọng kiểm tra trách nhiệm, điều kiện đảm 

bảo an toàn và phòng ngừa sự cố, tai nạn.  

2. Ban Chỉ huy Quân sự phường 

Chủ động phối hợp với Công an phường và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch về công tác CNCH và 

thực hiện nhiệm vụ tìm kiến, cứu nạn, cứu hộ theo nhiệm vụ được phân công 

của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố; gắn với 

việc thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính 

phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. 

3. Công chức Tư pháp phường 

- Tham mưu đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về CNCH vào kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của đơn vị. 

- Phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các 

nội dung trọng tâm của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 

08/2018/TT-BCA đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. 

4. Công chức Văn hóa xã hội phường 



3 

 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền, cảnh báo, phổ biến pháp luật và 

kiến thức về CNCH, kỹ năng thoát nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Trong đó, cần đề cập thường xuyên những hậu quả, tác hại và những chế tài xử 

lý đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về CNCH; kết quả xử lý của các 

lực lượng chức năng, biểu dương gương người tốt, việc tốt…  

- Tham mưu, đảm bảo các điều kiện công tác CNCH trong lĩnh vực quản 

lý đặc biệt đối với các hoạt động lễ, hội sự kiện thể thao, cơ sở vui chơi giải trí 

tập trung đông người trên địa bàn. 

5. Các trường học trên địa bàn 

Phối hợp với Công an phường đưa nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về 

CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các trường 

thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. 

6. Công chức địa chính, xây dựng  

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các quy định, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan trong đầu tư xây dựng các công trình. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 

quy định của pháp luật và các điều kiện phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy, 

CNCH khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn và sự cố khác xảy ra. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây 

dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn của công trình và an toàn 

trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

7. Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn lao động 

trong hoạt động sản xuất, xây dựng, thi công các công trình trên địa bàn; phối 

hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy, nổ. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chế độ, chính sách đối với 

người được điều động, huy động trực tiếp tham gia CNCH theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. 

8. Công chức Tài chính - Kế hoạch 

Hằng năm, căn cứ ngân sách địa phương, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu cấp có thẩm quyền phương án hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng, 

mua sắm trang thiết bị nhằm thực hiện tốt công tác CNCH. 

9. Trạm y tế phường 

Theo chức năng được phân công thực hiện công tác huấn luyện, bồi 

dưỡng kiến thức, nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu trong các tình huống sự cố xảy 

ra. Sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tham gia công tác CNCH; các tình 

huống cấp cứu các nạn nhân cần hỗ trợ về y tế. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này các đơn vị có liên quan tổ chức quán 

triệt đến cán bộ công nhân viên; lồng ghép vào chương trình, nghị quyết, văn 

bản chỉ đạo của đơn vị mình để thực hiện. 

2. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về 

UBND phường (qua Công an phường) để được hướng dẫn. 

3. Giao Công an phường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND phường 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                               
- UBND thành phố (báo cáo);      

- Công an thành phố (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND phường;  

- Công an phường; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Hải 
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