
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:      /KH-SGTVT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020  

của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành  

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

 của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

 

Thực hiện Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy (PCCC).  

Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả 

Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất. 

Tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm 

nâng nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định 

về phòng cháy, chữa cháy. 

Tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ, tổ chức tốt công tác chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cũng như thiệt hại do cháy, 

nổ, sự cố, tai nạn gây ra. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Giao 

thông vận tải Lai Châu. 

Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo 

gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; tích cực, chủ động phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai công tác PCCC. 
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II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, trong đó tập trung vào các nội dung: 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 PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa 

XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật 

về PCCC, các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 375/KH-UBND 

ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy… 

Tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành 

nghiêm các quy định an toàn về PCCC. Gắn phong trào toàn dân tham gia phòng 

cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.  

Nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC; trang bị những 

kiến thức, kỹ năng thực sự cần thiết, nhất là kiến thức về phòng cháy, kỹ năng thoát 

nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.  

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân 

PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021) phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. 

2. Công tác phối hợp  

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công an tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ công tác PCCC; tham gia 

tập huấn nghiệp vụ PCCC gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

công tác PCCC rộng rãi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong 

Sở. 

 Phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức triển khai sâu 

rộng Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn đến từng cán bộ công chức, viên chức 

và người lao động. Thực hiện công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức: Phổ biến 

trực tiếp, lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt đoàn thể tới đông đảo đoàn viên, 

hội viên. 

3. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban, đơn vị 

thuộc Sở  

Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các 

phòng, ban, đơn vị gương mẫu thực hiện nhất là trách nhiệm thực hiện của người 
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đứng đầu; tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định 

của pháp luật về PCCC. Đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là 

một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của phòng ban đơn vị. 

 Tổ chức phát động và hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo 

PCCC&CNCH của Sở. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân 

phòng cháy và chữa cháy (04/10/2021) theo hướng dẫn của các văn bản cấp 

trên. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định 

về phòng cháy, chữa cháy  

- Văn phòng Sở chủ trì theo nội quy, quy chế của Sở phối hợp với các phòng, 

ban, đơn vị và bộ phận thường trực của Ban Quản lý Trung tâm hành chính – chính 

trị tỉnh thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC tại cơ quan Sở và trụ sở các đơn vị 

trực thuộc việc chấp hành các quy định về PCCC. Kiểm tra, hoàn chỉnh hệ thống 

điện sinh hoạt, các thiết bị văn phòng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ nhằm đảm bảo an 

toàn các phòng làm việc của cơ quan.  

- Các phòng, ban, đơn vị định kỳ hàng tháng tự kiểm tra các phương tiện, 

thiết bị có sử dụng điện trong trụ sở cơ quan và các trụ sở làm việc của các đơn vị 

trực thuộc Sở nhằm duy trì và bảo đảm kịp thời xử lý tình huống khi có hỏa hoạn 

xảy ra.  

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đặc biệt chú trọng công tác phòng chống 

cháy nổ của phương tiện trong quá trình đăng kiểm. Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ 

các bến xe trong việc kiểm tra xe xuất bến, không để tình trạng xe vận chuyển vật 

liệu nổ, pháo… 

 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chủ động  cử viên chức, người lao động, 

tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC do Phòng cảnh sát PCCC – Công an 

tỉnh tổ chức. Hàng năm dự trù kinh phí mua sắm các thiết bị PCCC mới thay thế 

những thiết bị hư hỏng hoặc không còn tác dụng nhằm bảo đảm tính năng sử 

dụng các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng, ứng cứu hiệu quả nhất khi có sự 

cố cháy nổ xảy ra.  

- Công tác PCCC phải gắn liền với các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị của ngành Giao thông vận tải. Thực hiện 

các biện pháp phòng chống cháy nổ, PCCC, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường phải được xác định là một trong những chỉ tiêu thi đua khen thưởng của 

ngành và phải luôn được quan tâm, chú trọng. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở tổ chức 

triển khai, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

phạm vi quản lý.  

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng 

chuyên môn, các đơn vị thực hiện nội dung Kế hoạch và định kỳ hằng năm tổng hợp 

tham mưu cho Sở báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an 

tỉnh).  

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu 

cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Văn phòng Sở 

để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (b/c) 

- Công an tỉnh Lai Châu; 

- Lãnh đạo Sở 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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