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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2022 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) xây dựng Kế hoạch
thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rộng rãi Luật Phòng
cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động (CB-CC-VC-NLĐ) nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá
nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
- Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do
cháy, nổ gây ra trong cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy
định về an toàn PCCC và CNCH.
- 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. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định,
Thông tư hướng dẫn, quy định về công tác PCCC và CNCH,... nhằm nâng cao ý
thức và tinh thần trách nhiệm của CB-CC-VC-NLĐ đối với công tác PCCC.
- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về PCCC bằng băng rôn, khẩu
hiệu, tin bài phản ánh các hoạt động về công tác PCCC.
2. Công tác kiểm tra việc PCCC và CNCH
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn PCCC trong cơ quan, đơn
vị. Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH để bảo vệ, tăng
cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.
- Triển khai công tác tự kiểm tra định kỳ và chủ động khắc phục những
thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, đề ra biện pháp khắc
phục và hoàn chỉnh các phương án PCCC và CNCH.
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- Nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ. Xây dựng
bổ sung phương án chữa cháy, trang bị đủ những phương tiện PCCC theo quy
định, bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy. Tổ chức cho tất
cả CB-CC-VC-NLĐ trong cơ quan học tập cách sử dụng và biết sử dụng các
phương tiện PCCC và CNCH. Sắp xếp hệ thống tủ, bàn, máy tính, hồ sơ lưu và
các thiết bị khác trong phòng làm việc, kho lưu trữ,… khoa học, gọn gàng để
hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong cơ quan (đường
dây, hệ thống đèn, quạt,…). Rà soát các cầu trì cũ không đảm bảo để thay thế
bằng các Aptomat tự ngắt tại các phòng làm việc
3. Xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ
và trang phục chữa cháy
- Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ,
lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả
cao nhất. Xây dựng, kiện toàn thường xuyên lực lượng PCCC và CNCH cơ sở
đảm bảo biên chế của đội PCCC cơ sở tối thiểu là 10 người trở lên.
- Triển khai tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CB-CC-VC-NLĐ
theo quy định. Chủ động quản lý tốt nguồn điện hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Xây dựng bổ sung phương án PCCC&CNCH tại chỗ.
- Lập kế hoạch trang bị phương tiện PCCC và CNCH theo lộ trình.
4. Kiểm tra công tác PCCC&CNCH của Sở KH&CN: do phòng cảnh
sát PCCC và CNCH công an tỉnh tổ chức kiểm tra hằng năm
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám đốc Sở, trưởng các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, phổ biến Kế
hoạch PCCC và CNCH của Sở đến toàn thể CB-CC-VC-NLĐ được biết.
2. Giao Văn phòng Sở
Làm đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở tổ chức triển khai các hoạt
động về PCCC và CNCH. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện quy định PCCC và
CNCH đối với CB-CC-VC-NLĐ trong cơ quan. Tuyên truyền công tác
PCCC và CNCH, phối hợp tâp huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho toàn thể
CB-CC-VC-NLĐ trong toàn Sở.
3. Giao Phòng Kế hoạch-Tài chính
Tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động PCCC và CHCN
4. Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
Toàn thể CB-CC-VC-NLĐ các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc
Quy định về PCCC và CNCH của cơ quan đơn vị:
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- CB-CC-VC-NLĐ ở phòng nào phụ trách phòng đó, luôn chủ động kiểm
tra nguồn điện khi sử dụng và hết giờ làm việc tắt hết các thiết bị sử dụng điện,
phải cúp cầu dao điện (aptomat nếu có).
- Đối với phòng họp Hội trường yêu cầu nhân viên tạp vụ phụ trách có
nhiệm vụ kiểm tra nguồn điện, cúp cầu dao điện (aptomat nếu có) khi không sử
dụng phòng họp Hội trường.
- Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ kiểm tra lại nguồn điện của cơ quan khi
hết giờ làm việc, báo cáo cho đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách an ninh cơ quan
biết các phòng không chấp hành đúng quy định để có biện pháp nhắc nhở.
- Khi phát hiện cháy mọi CB-CC-VC-NLĐ trong cơ quan phải có trách
nhiệm chữa cháy. Thưc hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn kịp thời đảm bảo
tính mạng và tài sản cơ quan.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH năm 2022 của
Sở Khoa học và Công nghệ. Giám đốc Sở yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực
thuộc Sở, các đoàn thể và toàn thể CB-CC-VC-NLĐ nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/C);
- Công an tỉnh (B/C)
- Ban Giám đốc;
- Các phòng đơn vị thuộc Sở;
- Trang TTTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.
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