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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy”
trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân
bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; 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); Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày
31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường chỉ đạo thực hiện một
số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ”.
Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ Công an
về việc thực hiện đợt cao điểm về 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; Kế hoạch số
273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác
PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản
xuất, kinh doanh.
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 03/3/2015 của Ban Thường vụ
Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ
trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình
“Thôn an toàn về PCCC” trên địa bàn thành phố với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC,
tích cực chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt
hại do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố,
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
2. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn
thành phố gắn với các phong trào khác của các ngành, đoàn thể của thành phố.
Đưa nội dung Phong trào toàn dân tham gia PCCC trở thành một nội dung của Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
3. Xây dựng và củng cố lực lượng PCCC ở địa bàn dân cư vững mạnh, đáp
ứng yêu cầu PCCC tại chỗ. Tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình
an toàn về PCCC trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.
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4. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong việc chỉ đạo và tổ chức thực
hiện phong trào Toàn dân tham gia PCCC trong tình hình hiện nay.
II. NỘI DUNG

1. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền trong
việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
trong phạm vi quản lý của mình. Thực hiện triệt để các giải pháp, biện pháp về
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và phải chịu trách nhiệm về đảm bảo an
toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Khu dân cư quản lý.
2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về kiến thức
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đó tập trung tuyên truyền về ý
thức trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện công tác phòng cháy,
chữa cháy tại khu dân cư. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực tuyên
truyền, xây dựng tin bài, phóng sự phản ánh thực trạng về công tác phòng cháy,
chữa cháy; tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ nội dung tiêu chí “Thôn an toàn về
phòng cháy và chữa cháy”; biểu dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công
tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ
nguyên nhân có thể xảy ra cháy và những tồn tại, sở hở thiếu sót và cách khắc phục
tại các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư; cách xử lý, thoát nạn khi xảy ra cháy…
3. Năm 2022, mỗi xã triển khai thí điểm 01 “Thôn an toàn về phòng cháy
và chữa cháy” theo các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2137/QĐUBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2023, tổ chức
đánh giá, sơ kết việc thực hiện và nhân rộng ra các Thôn còn lại trên địa bàn
thành phố.
4. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo an
toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa bàn dân cư. Khảo sát, nắm tình hình, đánh
giá chất lượng phong trào phòng cháy, chữa cháy ở các địa bàn huyện. Điều tra cụ
thể các yếu tố có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy: đặc điểm giao
thông; các nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy; số hộ dân; đặc điểm các
nhà và công trình…Trên cơ sở đó chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phòng cháy,
chữa cháy phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Giao Công an thành phố:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo tổ chức triển khai mô
hình “Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy”; tham mưu với Uỷ ban nhân dân
thành phố xét công nhận cho các Thôn đạt đủ tiêu chí an toàn về PCCC theo Quyết
định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.
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- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, chính quyền địa
phương trong việc thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo
đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong
công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình này và phê bình các tập thể, cá nhân
chậm chễ, triển khai kém hiệu quả.
- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương giao công an xã làm nòng cốt
cùng với các tổ chức quần chúng trong việc vận động nhân dân tại các khu dân
cư tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh.
2. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện,
Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm trong quá trình thẩm định dự án và
thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng các khu đô thị, chung cư tập trung hoặc cấp
phép xây dựng nhà dân phải xem xét việc đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn
PCCC theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông
tin đại chúng thường xuyên, tăng cường thời lượng đưa tin tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật và kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao nhận
thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình và nhân dân trong việc
thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
4. Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện trong
việc bố trí ngân sách và các khoản thu khác để đầu tư cho công tác PCCC.
5. Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương chủ động theo dõi
tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương,
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác PCCC, nghiêm
khắc phê phán những sai phạm, chậm chễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong
việc thực hiện nhiệm vụ được giao; bổ sung tiêu chí thi đua việc xây dựng mô
hình “Thôn an toàn về PCCC” vào nội dung xét thi đua khen thưởng của chính
quyền các cấp huyện, xã.
6. Ủy ban nhân dân các huyện có kế hoạch, lộ trình để chỉ đạo Ủy ban
nhân dân xã và các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng mô hình “Thôn an toàn
về PCCC” đảm bảo theo các của tiêu chí đã được ban hành. Phấn đấu đến ngày
31/12/2022, mỗi xã có ít nhất một Thôn đạt tiêu chí an toàn PCCC. Sau đó nhân
rộng mô hình đến các Thôn trên toàn địa bàn thành phố.
Ủy ban nhân dân các huyện rà soát quy hoạch, khi xây dựng mới các khu
dân cư, phải thực hiện đầy đủ các quy định tiêu chuẩn về PCCC, đảm bảo giao
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thông, nguồn nước, lối thoát hiểm theo quy định; chủ động bố trí ngân sách và
các nguồn thu khác đảm bảo cho hoạt động PCCC, trang bị phương tiện PCCC
cho đội dân phòng theo quy định, bố trí đủ lực lượng, phương tiện PCCC và cứu
nạn, cứu hộ thường trực sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ. Chỉ đạo và tổ
chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC và xử lý theo quy định trong
phạm vi trách nhiệm quản lý; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy,
phương án cứu nạn cứu hộ; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả khi có cháy,
nổ xảy ra; chỉ đạo gắn nội dung Tiêu chí “Thôn an toàn về PCCC” trong phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới.
7. Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra và tổ chức việc
thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại địa phương, đảm bảo các điều
kiện an toàn về PCCC đối với các Thôn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện cụ thể; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành
phố (qua Công an thành phố) trước ngày 31/12/2022. Sau 01 năm Ủy ban nhân
dân thành phố tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện vào tháng 12/2023.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPTU, VPĐBQH và HĐND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các huyện;
- CVP, các PCVP;
- Ban thi đua khen thưởng TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu VT.
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