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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của 

UBND tỉnh  ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với 

nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  

 

 Thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Quyết định số 02). 

Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Thư ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phổ biến, quán triệt Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối 

với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đến các ngành, tổ chức, cơ 

quan, đoàn thể  đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ 

chức, chủ hộ gia đình cũng như toàn bộ nhân dân trên địa bàn nắm bắt kịp thời và 

hiểu rõ. 

 2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, nhiệm 

vụ tại Điều 10, Quyết định số 02 của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH.  

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình đến công tác PCCC đối với nhà 

ở kết hợp sản xuất, kinh doanh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và 

CNCH; đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa xảy ra tai nạn, sự cố đối với loại hình 

nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. 

II. NỘI DUNG  

- Quán triệt Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của 

UBND tỉnh; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, trong 

đó triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Kỳ Thư. 

- Tổ chức điều tra cơ bản, thường xuyên nắm tình hình về các vấn đề liên 

quan đến công tác PCCC đối với diện đối tượng nhà ở kết hợp sản xuất kinh 

doanh, kịp thời kiến nghị, tham mưu UBND xã các vấn đề vướng mắc, bất cập 

phát sinh, phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ, hạn chế tối đa những yếu tố, điều 

kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao nhằm phòng 

ngừa có hiệu quả cháy nổ xảy ra. 

- Tiến hành thống kê, lên danh sách các cơ sở loại hình nhà ở kết hợp sản 

xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp xã quản lý theo phụ lục IV Nghị định 
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136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 (gọi tắt Phụ lục IV). Đồng thời kiểm tra, 

hướng dẫn việc thực hiện quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn 

xã và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo thẩm 

quyền.  

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp các lực lượng có liên quan tập huấn công 

tác phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu.  

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về PCCC, nâng cao kiến 

thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, đảng viên 

và nhân dân để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa 

cháy, tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC & CNCH đối 

với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.  

- Rà soát hệ thống đường giao thông, nguồn nước, đường điện, đường dây 

thông tin liên lạc trên địa bàn xã đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn đáp ứng tốt 

nhất các điều kiện về PCCC & CNCH và phù hợp với tình hình thực tiễn. Hệ 

thống giao thông phục vụ cho xe chữa cháy hoạt động từng bước được nâng cấp, 

mở rộng, đảm bảo chiều cao thông thủy tối thiểu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an xã, Văn hóa xã và các bộ phận có liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.  

2. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn 

đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ hằng năm và đột xuất khi được yêu 

cầu, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, 

báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã và cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-

UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng 

cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh của UBND xã Kỳ Thư; yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

nghiêm túc có hiệu quả./.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Nơi nhận:  
- UBND huyện;                                

- Công an huyện;                               áo  áo   

- Đảng ủy xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND ;     theo dõi   

- Văn phòng HĐND - UBND; 

- Công an xã; 

- Văn hóa xã; 

- Lưu: VP, CAX.  
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