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KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 15/8/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện
Kết luận số 02-KL/TW ngày 15/8/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 15/8/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 89KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày
15/8/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng cháy, chữa cháy.
2. Yêu cầu:
Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ
thường xuyên của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch
triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nêu
trong Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ
quan, đơn vị. Trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra
qua sơ kểt 05 nãm thực hiện Chi thị sổ 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác phòng cháy, chữa
cháy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiềm chế thấp nhất tai nạn cháy, nổ, gây
thiệt hại nghiêm trọng xảy ra.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp đảm
bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại
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cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Kế hoạch số
89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW
ngày 15/8/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng cháy, chữa cháy.
3. Thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (Lực lượng tại chỗ,
phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ); khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn,
sự cố phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các
biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về
người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện
pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy,
chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn
đến cháy nổ trong khu, điểm di tích, trong cơ quan, đơn vị.
5. Rà soát, triển khai xây dựng phương án chữa cháy tại cơ quan, đơn vị.
Thành lập tổ đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị; ban hành nội quy công tác
phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với Công an phòng cháy chữa cháy và cứu hộ,
cứu nạn tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho công chức, viên
chức trong cơ quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 . Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp

trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này.
Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện (qua Văn phòng trước ngày 05/12).
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp và
báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP(Liêm).
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