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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 32 /KH-SNN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới           

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình 

mới. Sở Nông nghiệp và PTNT  xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ 

năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong phòng cháy chữa cháy 

(PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, CNVCLĐ của Sở.  

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị. Xác định 

công tác PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên, cần thiết, hàng ngày. Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra 

tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong cơ quan, đơn vị. 

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của Đội PCCC và CNCH của Sở với các 

lực lượng đoàn thể trong cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ về PCCC. 

Quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và lồng ghép 

với các nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác PCCC và CNCH. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Bổ sung cơ sở vật chất, công cụ chữa 

cháy đi đôi với việc nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ 

PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, nâng 

cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa và 
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tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình 

hình mới; tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW  ngày 

25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công  tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW  ngày  18/5/2021 của Ban Bí thư khóa 

XIII  về  tiếp  tục  triển  khai  thực  hiện  Chỉ  thị  số  47-CT/TW; Kế hoạch số 

87/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 

13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg 

ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 

30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa 

cháy; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.  

2. Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện 

công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định 

công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình 

hoạt động của Sở nói riêng và quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.  

3. Củng cố, kiện toàn về nhân lực, đảm bảo cơ sở vật chất cho Đội PCCC 

và CNCH của Sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Định kỳ 

tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án phòng ngừa và xử lý các tình 

huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm xử lý cơ động, kịp thời, hiệu quả theo 

phương châm “4 tại chỗ”. 

 4. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, 

cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại 

các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trong cơ quan, đơn vị.  

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện 

và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời, sơ hở, bất cập trong công tác 

PCCC và CNCH tại Sở. Thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; 

chủ động trang bị, thay thế các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH phù hợp 

với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị.  

6. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, bám 

sát địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác PCCC rừng; kịp thời tham mưu với 

cấp ủy, chính quyền  địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

các chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCC rừng; tuyên truyền, phổ biến giáo 
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dục pháp luật, kiến thức về PCCC rừng đến chủ rừng và người dân sống ven 

rừng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm 

với lực lượng Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng. Phối 

hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án và tổ chức diễn tập phương 

án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. 

7. Tổ chức đánh giá việc thực hiện công tác PCCC và CNCH gắn với sơ 

kết, tổng kết hoạt động của cơ quan. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở: căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động triển 

khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở (trước ngày 05/11) để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định. 

 2. Văn phòng Sở: chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và nội 

dung Kế hoạch của Sở; tham mưu lãnh đạo Sở kiện toàn đội PCCC và CNCH 

phù hợp với điều kiện thực tế của Sở; rà soát, theo dõi phương tiện PCCC, 

CNCH của Sở đảm bảo theo quy định. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện 

công tác PCCC, CNCH báo cáo Công an tỉnh và các đơn vị có thẩm quyền theo 

quy định.  

3. Chi cục Kiểm lâm: Chủ động tham mưu và triển khai thực hiện tốt các 

nhiệm vụ tại mục 6, phần II của Kế hoạch này. Hàng năm báo cáo cụ thể kết quả 

thực hiện công tác PCCC rừng về Sở (trước ngày 05/11) để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

4. Đội PCCC và CNCH Sở: phối hợp các lực lượng có liên quan chủ động 

tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất khác 

khi có sự việc xảy ra.  

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở 

(qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

- Lưu VT, VP. 

                

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm  
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