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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy 

lần thứ 27 (tháng 10/2022), ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” 

lần thứ 21 (ngày 10/04/2022) 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 

27 (tháng 10/2022), ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần thứ 21 (ngày 

04/10/2022), Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai một số nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(PCCC và CNCH), hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do 

cháy nổ, tai nạn, sự cố gây ra. 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” hoạt động sôi 

nổi, thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về địa bàn, cơ sở, thu 

hút sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn 

thể... và người dân trên địa bàn tỉnh; tránh phô trương, hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DỤNG THỰC HIỆN 

1. Treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích; phát khuyến cáo... về công tác PCCC 

và CNCH tại trụ sở cơ quan. 

2. Tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong cơ quan; đánh giá 

lại tình trạng hoạt động của dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã 

được trang bị lắp sẵn tại cơ quan. 

3. Rà soát, bổ sung các phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ, 

đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động thực tập phương án 

trong nội bộ cơ quan. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức 

thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. 

4. Đăng tải các nội dung về hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa 

cháy lần thứ 27 (tháng 10/2022), ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần 

thứ 21 (ngày 10/04/2022) trên Trang thông tin điện tử của Ban. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổng hợp - Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng thuộc 

Ban và Đội PCCC cơ quan thực hiện nội dung 1, Phần II kế hoạch này; Đề xuất 

các biện pháp nhằm triển khai thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.  

2. Đội phòng cháy, chữa cháy cơ quan thường xuyên kiểm tra công tác 

phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; tham mưu, đề xuất cử công chức tham gia các 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH để nâng cao hiểu biết, nghiệp vụ của 

công chức về PCCC khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. 

Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn 

phòng cháy, chữa cháy lần thứ 27 (tháng 10/2022), ngày “Toàn dân phòng cháy 

chữa cháy” lần thứ 21 (ngày 04/10/2022) của Ban Dân tộc tỉnh./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Website BDT; 

- Lưu: VT, Đội PCCC. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Thào Xuân Nếnh 
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