
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Vũ Muộn 
 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa 

cháy. 

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bạch Thông về Tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, 

hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Bạch Thông; 

Kế hoạch số 1007/KH-CABT ngày 14/7/2022 của Công an huyện Bạch Thông về 

Tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Bạch Thông. Ủy ban nhân dân xã 

Vũ Muộn xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức  pháp luật về PCCC 

đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng 

phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát 

sinh. 

-  Kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn 

PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân 

cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC phải bảo đảm khách quan, toàn 

diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC. 

- Nội dung hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC phải cụ thể, 

phù hợp, sát với thực tế trên cơ sở các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

về PCCC. 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

1. Hình thức 
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- Tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật về PCCC, các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, các bước 

xử lý khi có sự cố cháy, nổ xẩy ra (tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại 

chúng; tuyên truyền trực tiếp hoặc lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, 

họp thôn, bản, tổ dân phố, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại khu dân cư; 

phát tờ rơi, treo băng rôn, qua mạng xã hội...). 

- Thành lập đoàn đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra 100% khu dân cư, hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý. 

2. Nội dung 

- Tập trung phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC (trách nhiệm 

của chủ hộ gia đình, người dân; các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; các hành 

vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định); Các nguyên nhân 

nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; các vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về 

người và tài sản; kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp 

xử lý khi xẩy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn và sử 

dụng phương tiện chữa cháy thông dụng. 

- Đối với hộ gia đình: Kiểm tra trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và 

các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác PCCC theo điều 

5,6,8,9,10,11,12 của Quy định. 

- Đối với hộ gia đình là nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh:  

+ Kiểm tra trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

cơ sở hoạt động trong phạm vi ngôi nhà và các điều kiện an toàn về PCCC quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (theo Phụ lục 2, 

3 và 4) 

+ Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác PCCC theo Điều 5, 6, 7, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19 của Quy định. 

+ Đối với hộ gia đình là nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC tương ứng với loại hình cơ sở theo quy 

định tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 

1. Đối tượng: Chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân 

cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa xã Vũ Muộn. 

2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 18/7/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an xã 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra an toàn 
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PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại 

địa bàn quản lý. Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có hành vi dẫn đến 

nguy cơ cháy, nổ trực tiếp cần được ngăn chặn và xử lý kịp thời theo đúng quy 

định của pháp luật. Kết thúc kiểm tra, lập biên bản theo mẫu số Mẫu PC10 ban 

hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và yêu cầu chủ hộ gia đình, nhà để 

ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Đối với các 

trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có hành vi dẫn đến nguy cơ cháy, nổ trực tiếp 

cần được ngăn chặn và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; 

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND thực hiện nội dung kế hoạch. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo thời gian quy định. 

2. Công chức Văn hóa – thông tin 

Phối hợp với Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định pháp luật về PCCC cho nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn các biện pháp đảm 

bảo an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

các bước xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, kỹ năng sử dụng các phương tiện 

PCCC tại chỗ…phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuyên truyền rộng rãi trên loa phát thanh 

về các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH. 

3. Các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và các trưởng thôn trên địa bàn 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các 

quy định về PCCC và trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân trong công tác 

PCCC; xây dựng hiệu quả các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu 

quả và triển khai áp dụng, nhân rộng tại các địa phương, tiến tới xây dựng các cụm 

dân cư an toàn PCCC 

3. Công chức kế toán 

Tham mưu UBND xã, đảm bảo kinh phí cho hoạt động kiểm tra, hướng dẫn 

an toàn PCCC theo phân cấp ngân sách. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, yêu cầu Công an xã, các ban ngành đoàn thể có 

liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- UBND huyện (B/c); 
- TT Đảng ủy (B/c); 
- LĐ UBND xã;         
- Công chức VH, KT; 

- Các đoàn thể; 

Gửi bản giấy: 
- Công an xã (T/hiện). 

- Lưu: VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 
 

Đinh Như Hiếu 
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