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              Lai Châu, ngày         tháng 02 năm 2020 

   

KẾ HOẠCH 

Phòng cháy, chữa cháy năm 2020 

 

 Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa 

hanh khô năm 2020 và phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ trong các cơ quan, đơn 

vị Ngành Y tế. Sở Y tế tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy 

(PCCC) và cứu hộ, cứu nạn năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

  -  Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy chữa cháy; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường các biện pháp trong công tác quản lý bảo 

vệ và PCCCR; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 28/10/2015 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng cháy, chữa cháy; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngành 

với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là 

PCCC&CNCH); Xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, gắn liền với 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 -  Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC&CNCH” gắn với 

xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với phương châm 4 

tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại 

chỗ”, lực lượng PCCC cơ sở; huy động tối đa lực lượng tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ triển khai các giải pháp phòng ngừa và giải quyết kịp thời, có hiệu 

quả các tinh huống cháy, nổ, các tai nạn, sự cố xảy ra. 

-  Nâng cao kiến thức về các biện pháp cơ bản phòng cháy và chữa cháy 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn 

vị; Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động 

trong công tác phòng cháy và chữa cháy;  

- Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy; Tăng cường 

công tác kiểm tra, tự kiểm tra về phòng cháy chữa cháy nhằm phát hiện những 

sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy để đưa ra các biện pháp, 

giải pháp khắc phục một cách kịp thời có hiệu quả, phấn đấu không để xảy ra 

cháy, nổ, tai nạn, thương tích và những thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây 

ra tại cơ quan, đơn vị. 



  

2. Yêu cầu 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC&CNCH. Các đơn 

vị phải xác định rõ công tác PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, cấp bách, thường xuyên, hàng ngày; xác định đây là tiêu chí đánh giá chất 

lượng hoạt động của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người 

lao động. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ 

gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý 

của mình. 

 -  Chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 

kiến thức, pháp luật về công tác PCCC&CNCH; cải tiến hình thức, biện pháp 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH gắn với yêu cầu, 

tình hình thực tiễn; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác PCCC&CNCH. 

Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thấy rõ 

trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực 

tham gia công tác PCCC&CNCH. Lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ 

năng về PCCC&CNCH vào các buổi giao ban, sinh hoạt tại đơn vị. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, hạn chế các 

vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao; Mọi hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước hết phải thực hiện và giải 

quyết bằng lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại chỗ. Đồng thời, sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời 

khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về 

người và tài sản. 

- Xác định rõ những nhiệm vụ cần thực hiện, các hoạt động cần triển 

khai.  Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng cháy, chữa 

cháy phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị trong toàn ngành. Thành 

lập các tổ, đội PCCC của đơn vị (đội PCCC), phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá 

nhân trong đội PCCC. 

- Đề ra các phương án thực hiện cụ thể, mang tính khả thi, huy động được 

tối đa nguồn lực phục vụ công tác công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. 

  II. NỘI DUNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

- Chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung công tác PCCC&CNCH vào công tác 

hàng năm của đơn vị mình. Xác định đây là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt 

động của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gắn trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại 

nghiêm trọng về người, tài sản trong phạm vi đơn vị mình quản lý. 

 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc, trú trọng triển 

khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 



  

31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng nhân dịp “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ 

sinh lao động, phòng chống cháy, nổ”, “Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy 

- 04/10” hàng năm...  

- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, quan tâm đầu tư, 

mua sắm trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; duy trì tốt hoạt động của lực lượng này. Phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

PCCC&CNCH cho các đội PCCC cơ sở nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng 

đảm bảo cho lực lượng này đi vào hoạt động có hiệu quả cao đáp ứng được yêu 

cầu công tác PCCC&CNCH ngay từ cơ sở. 

2. Công tác tuyên truyền vận động 

 - Tổ chức tuyên truyền  sâu rộng về Luật phòng cháy, chữa cháy, các 

Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và các kiến thức cơ bản trong công tác 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đặc biệt là với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nhằm 

nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy, 

có thể lồng ghép trong các buổi họp, giao ban của đơn vị. 

 - Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần đề cao ý thức, trách nhiệm trong 

công tác phòng, cháy chữa cháy. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp 

luật PCCC, chú ý an toàn tròg sử dụng điện trong thực hiện công tác chuyên 

môn, đề phòng, cháy, nổ xảy ra đột xuất. 

3. Công tác kiểm tra PCCC: 

- Xây dựng phương án kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy thường 

xuyên, định kỳ để chủ động phát hiện ngăn ngừa những nguy cơ có thể dẫn đến 

cháy, nổ. 

- Đội PCCC đơn vị kiểm tra và tự kiểm tra định kỳ thường xuyên trang, 

thiết bị phục vụ công tác công tác phòng, cháy chữa cháy đề xuất phương án bổ 

sung ngay nếu trang thiết bị hư hỏng, hết hạn sử dụng.     

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Lãnh đạo đơn vị: 

- Căn cứ kế hoạch này Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động tham gia công tác PCCC, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành các 

quy định của pháp luật về PCCC và phối hợp với các cơ quan chức năng giám 

sát việc thực hiện; báo cáo kết quả về Sở Y tế (qua Văn Phòng trước ngày 

05/12/2020) để tổng hợp báo cáo UNND tỉnh. 



  

- Khi xảy ra cháy, nổ (nếu có) Thủ trưởng đơn vị phải chủ động có mặt 

hiện trường sớm đồng thời ứng cứu và phân công nhiệm vụ cho đội PCCC và 

toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia chữa cháy. 

2. Lực lượng PCCC tại chỗ của đơn vị: 

- Nhanh chóng sử dụng các phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy. 

- Khẩn trương cấp cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy 

- Di chuyển tài liệu, tài sản ra khỏi khu vực cháy 

- Thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC, hướng dẫn đường cho xe 

chữa cháy đến nhanh chóng và kịp thời. 

- Kết hợp lực lượng công an địa phương bảo vệ tài sản, trật tự an ninh 

trong khu vực cơ quan. 

- Khi có cháy xẩy ra, báo động yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi 

khu vực cháy. Báo cáo ngay cho lãnh đạo. 

- Cắt điện khu vực cháy và khu vực lân cận. 

- Gọi điện cho điện lực cắt điện toàn bộ cơ quan khu vực xung quanh. 

- Mở tất cả các cửa thoát nạn, hướng dẫn mọi người thoát nạn theo 

hướng đã quy định, nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Tìm kiếm, cứu người bị kẹt, bị nạn trong đám cháy, đưa họ ra nơi an toàn,  

- Sử dụng loại, phương tiện chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực đã 

quy định từ trước, sử dụng máy bơm nước, bồn nước, các vòi nước nhanh 

chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào đám cháy dập tắt 

đám cháy, ngăn chặn không cho đám cháy phát triển sang khu vực khác. 

- Huy động CBCC tập trung di chuyển tài liệu, tài sản trong khu vực 

cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, 

cháy lớn. Điểm tập kết tài liệu tài sản là khu vực sân cơ quan. 

- Chốt chặn tất cả các cửa ra vào trong khuôn viên đơn vị, không cho 

người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy, hướng dẫn lực lượng PCCC, các 

lưc lượng khác triển khai chữa cháy, cứu hộ. 

- Khi đám cháy được dập tắt, Chỉ huy chữa cháy tại chỗ ra lệnh giữ nguyên 

hiện trường chờ kiểm tra kết luận của công an mới được thu dọn hiện trường. 

3. Lực lượng phối hợp: 

- Phối hợp các Bệnh viện, Trung tâm y tế: Cấp cứu người bị nạn kịp thời. 

- Phối hợp lực lượng Công an PCCC đảm bảo cho công tác chữa cháy 

hoạt động thuận tiện và nhanh chóng nhất. 

3. Văn phòng Sở: 

  -Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. 



  

- Định kỳ hằng năm báo cáo theo quy định. 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy của đơn vị. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Đăng tải trang TTĐT sở Y tế 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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