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KẾ HOẠCH 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 
 
 

Để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa 

bàn thành phố năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xây 

dựng kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan đơn vị năm 

2018 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền những nội dung có liên quan của Luật 

phòng cháy, chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

phòng cháy, chữa cháy năm 2013 và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công 

chức, nhân viên trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

2. Chủ động nắm tình hình, sắp xếp hồ sơ, tài sản gọn gàng, ngăn nắp, hợp lý 

và có biện pháp, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và 

CNCH) tại cơ quan, đơn vị trên cơ sở phòng ngừa là chính. Đồng thời thường 

xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, nhân viên kiểm tra tắt các máy vi tính, đèn, 

quạt trước khi ra về. Xây dựng phương án cụ thể để đối phó với các tình huống 

cháy, nổ có thể xảy ra. Khi xảy ra cháy, nổ phải nhanh chóng, kịp thời chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và con người. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Khai thác sử dụng và vận dụng linh hoạt các hình thức, đổi mới phương 

pháp phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả trong lĩnh vực 

PCCC và CNCH và các quy định có liên quan để nâng cao nhận thức và chấp hành 

đúng quy định về PCCC và CNCH đến cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. 

 2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCCC và CNCH bằng 

nhiều hình thức, biện pháp khác nhau như: hướng dẫn và biên soạn tài liệu, bài viết 

về PCCC và CNCH để phát trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường, trang thông 

tin điện tử của Phòng; lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến trong các hội nghị tập 

huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn 

hóa, văn nghệ và các dịp tổ chức lễ hội tại các đình làng, di tích lịch sử. 

 3. Tại cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở yêu cầu cán bộ, công 

chức, nhân viên trong cơ quan sắp xếp hồ sơ ngăn nắp, gọn gàng có tính khoa học; 

các hồ sơ lưu trữ phải được đưa vào kho lưu trữ; hết giờ làm việc phải tắt tất cả các 

thiết bị sử dụng điện của từng bộ phận. Cử lực lượng tham gia các lớp huấn luyện, 
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bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH khi được triệu tập, bảo đảm tham gia cứu 

chữa kịp thời hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 

chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ phận hành chính - tổng hợp: 

- Sao gửi Kế hoạch này cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan; các 

bộ phận có liên quan thực hiện và chuẩn bị các điều kiện vật chất, phương án, kinh 

phí phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị.   

 - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 15/6) và 01 năm 

(trước ngày 15/12) về Phòng Cảnh sát PCCC số 1. 

 - Kiểm tra đánh giá việc chấp hành của cán bộ, công chức, nhân viên về công 

tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan. 

2. Bộ phận tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Chịu trách nhiệm tham mưu,  

biên soạn tài liệu, bài viết về PCCC và CNCH, phổ biến Luật phòng cháy, chữa 

cháy đến cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. 

  

 Trên đây là nội dung kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang./.  

 

 

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG PHÒNG  
- UBND TP (b/c); 

- P. Cảnh sát PCCC số 1 (b/c); 

- Trưởng Phòng; Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Long, Trâm (8b).                                                                
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