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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

 

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

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 16/KH-

CAT-PC07 ngày 21/01/2022 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện Quyết 

định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 

ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phổ biến, quán triệt Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến toàn thể cán bộ, công nhân 

viên, nhất là UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo đơn vị, chỉ huy đội, cán bộ được 

phân công trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC và 

cửu nạn, cứu hộ (CNCH).  

2. Nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy 

định, nhiệm vụ đã đề ra trong Quy định về an toàn PCCC đối với nhà sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; khẳng định sự quan tâm lãnh 

đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đối với nhiệm vụ 

bảo đảm an toàn 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 có liên quan 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 về PCCC đối với loại hình nhà 

ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an huyện  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra 

các điều kiện an toàn PCCC tại Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan. 

 - Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy 

định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

huyện Cẩm Xuyên; tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong quá trình 



thực hiện; kịp thời cập nhật những quy định mới của Nhà nước về công tác 

PCCC đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh để tổng hợp báo cáo, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về PCCC, trong đó 

tập trung tới các tầng lớp Nhân dân các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC đối 

với khu dân cư, hộ gia xuất, kinh doanh, nhất là đối với hộ gia đình có nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

- Tổ chức điều tra cơ bản, thường xuyên nắm tình hình 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 cấp ủy, chính quyền các cấp các vấn đề vướng mắc, 

bất cập phát sinh nhằm phòng ngừa có hiệu quả cháy nổ xảy ra. 

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, trong đó 

tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ 

biến Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đến 

các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi 

trách nhiệm quản lý; kiểm tra, hướng dẫn, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng nhà ở riêng lẻ tự giác thực hiện Quy định về an toàn PCCC đối với nhà 

ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định an 

toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về PCCC theo thẩm quyền. Tăng cường công tác nắm 

tình hình, điều tra các vấn đề cơ bản liên quan đến đối tượng nhà ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý theo từng khu vực (danh sách cơ sở, đặc 

điểm giao thông, vị trí bố trí các điểm cấp nước, danh sách lực lượng PCCC cơ 

sở...) nhằm phục vụ tốt các yêu cầu công tác phòng ngừa, kịp thời tổ chức lực 

lượng khi có tình huống cháy phát sinh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-CAT-PC07 ngày 

12/4/2021 của Công an tỉnh về thực hiện đợt cao điểm 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 và công văn 3746/UBND-CA ngày 29/11/2021 của UBND huyện về việc 

tăng cường kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo trước ngày 10/4/2021, 100% hộ gia đình 

được kiểm tra, ký cam kết theo kế hoạch đề ra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện Cẩm Xuyên, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai và phổ biến, quán triệt Quy định về an 

toàn PCCC đối với cán bộ, công nhân viên. Trong quá trình triển khai thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Công an 

huyện Cẩm Xuyên) để được hướng dẫn. 



2. Giao Công an huyện tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

định kỳ báo cáo UBND huyện, Công an tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CA.  
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