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KẾ HOẠCH 

 Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Thông tư số 149/2020/TT-BCA 

ngày 31/12/2020 của Bộ Công an 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 PCCC và Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; Thông tư số 

150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân 

phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy chuyên ngành; 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 14/ĐU-SGTVT ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Sở 

GTVT về thực hiện văn hóa công sở, đảm bảo an ninh trật tự năm 2023; 

 Sở GTVT lập Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2023 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Duy trì và đảm bảo tốt về an ninh, trật tự, công tác phòng cháy, chữa 

cháy và CNCH tại cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không để xẩy ra mất an ninh trật 

tự, cháy, nổ trong cơ quan; 

- Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong toàn cơ quan, 

nâng cao nhận thức về đảm bảo an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy theo 

từng lĩnh vực công tác. Công tác PCCC và CNCH phải quán triệt quan điểm: 

người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, 

trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội. Trong công tác PCCC 

phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ 

bản - chiến lược - lâu dài”.  

2. Yêu cầu. 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu 

về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và CNCH 
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trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Sở 

GTVT Hà Tĩnh. 

- Xác định công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ và 

CNCH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là 

trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

toàn cơ quan. 

- Có biện pháp quản lý chặt chẽ không để xẩy ra vụ việc gây mất an ninh, 

trật tự và sự cố cháy, nổ xẩy ra tại trụ sở cơ quan. 

- Chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc nhằm ngăn 

chặn, xử lý kịp thời trong mọi tình huống. Chủ động phương châm “4 tại chỗ- 

lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ” để xử 

lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy, nổ tại trụ sở cơ quan. 

- Tuyên truyền, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực 

Giao thông vận tải, nhất là kinh doanh vận tải khách nghiêm túc triển khai các 

biện pháp phòng chống cháy, chữa cháy, CNCH. 

II. NỘI DUNG 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện 

tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

các quy định của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng 

cháy chữa cháy. 

a) Nội dung tuyên truyền: Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục tổ chức quán 

triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các văn bản sau: 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật 

Phòng cháy, chữa cháy; 

- Chỉ thị số 47- CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy 

(PCCC);  

- Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV 

về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp 

luật về PCCC, các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC;  

- Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư;  

- Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050;  

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; 
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- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công an 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 PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực 

lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; 

- Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 

2020 và định hướng những năm tiếp theo; 

- Chương trình hành động số 1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 21/10/2015 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng;  

- Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện 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 khóa XIV;  

- Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 

hoạch số 428/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng 

cường thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 

429/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường thực 

hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Các Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND 

tỉnh, Công an tỉnh và Sở GTVT về thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn giao thông và công tác phòng, chống cháy nổ. 

b) Hình thức tuyên truyền: 

- Thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan 

đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy và CHCN, nhất 

là các văn bản mới ban hành. 

- Lồng ghép nội dung công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng 

cháy, chữa cháy vào các chuyên đề sinh hoạt của Chi bộ, các cuộc họp chuyên 

môn của cơ quan, đơn vị để quán triệt, phổ biến sâu rộng đến tận cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động. 

2. Triển khai thực hiện. 

a) Giao phòng QL Vận tải, phương tiện và người lái đôn đốc chỉ đạo, 

hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển các phương tiện giao 
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thông cơ giới thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCCC và 

CNCH. 

b) Giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công 

tác phòng, chống cháy nổ đối với một số phương tiện kinh doanh vận tải trên địa 

bàn. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các 

phương tiện kinh doanh vận tải khách trước khi xuất bến vào các dịp cao điểm. 

Đưa nội dung kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy vào đề cương kiểm tra 

trong các cuộc thanh tra về điều kiện kinh doanh vận tải tại các đơn vị kinh 

doanh vận tải. 

c) Các phòng, ban, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và trên từng 

lĩnh vực công việc của các thành viên quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai 

thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật, Nghị định, 

Thông tư và các Văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện có hiệu quả. Mỗi cán 

bộ, công chức, viên chức lao động tự giác và gương mẫu chấp hành các quy 

định của pháp luật; chủ động phòng ngừa các tình huống cháy nổ, mất ANTT, 

mất cắp tài sản, thiết bị của tập thể cá nhân, mất an ninh trật tự trong trụ sở cơ 

quan, đơn vị. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện 

và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời các sơ hở, bất cập trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phòng, ban, đơn vị mình. Thường 

xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và công tác chuẩn bị cho cứu 

nạn, cứu hộ; chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ quan, 

phòng, ban, đơn vị. 

- Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng 

nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý 

Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp. 

- Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án phòng ngừa và xử 

lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm xử lý cơ động, kịp thời, hiệu quả 

theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh 

cháy, nổ, nhất là tại các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. Xem xét bố trí nguồn 

kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để bảo đảm cho công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh triển khai ứng dụng 

chuyển đổi số, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng 4.0 vào phục vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức 100% cán bộ, công chức, 

nhân viên cài đặt và tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng 

App “Báo cháy 114” của Bộ Công an. 
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- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy, 

chữa cháy” (04/10) hằng năm; chú trọng hướng về cơ sở để đông đảo cán bộ, 

công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia. 

- Giao Văn phòng Sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo 

UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/9 (lồng ghép với báo cáo kết quả 

thực Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết của 

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

sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và Kế hoạch số 443/KH-UBND 

ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. 

- Biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng 

gương điển hình; đồng thời kiểm điểm nghiêm túc những tập thể, cá nhân thực 

hiện chưa tốt để đưa vào bình xét, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối 

năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở 

GTVT triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch này; ngăn chặn 

triệt để các hành vi vi phạm và không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự và 

cháy, nổ xảy ra tại trụ sở cơ quan. 

Giao Văn phòng Sở theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch này của 

các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở và báo cáo 

Công an tỉnh định kỳ theo quy định./.  

 

Nơi nhận:        
- Công an tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT. 
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