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KẾ HOẠCH

tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa
cháy ngày 04 tháng 10 năm 2020
Tiếp tục hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" ngày 04
tháng 10 hằng năm và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số
3704/UBND-NC ngày 30/9/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày
toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn tỉnh;
Sở Tài chính ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày
toàn dân phòng cháy và chữa cháy" với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của công chức, người
lao động trong công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ
(CNCH), góp phần kiềm chế, kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, không để
xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân
dân.
2. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, kĩ năng
cho công chức, người lao động cơ quan về công tác phòng cháy chữa cháy; đặc
biệt là lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, sẵn sàng ứng phó, chữa cháy
kịp thời và hiệu quả. Tăng cường thực hiện xã hội hóa việc đầu tư trang thiết bị
dụng cụ, phương tiện PCCC, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa và kịp thời
cứu chữa khi có cháy xảy ra.
3. Các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC tại cơ quan đảm bảo
thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua
“Vì an ninh Tổ quốc”.
II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục quán triệt 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 phòng
chống và chữa cháy.
2. Các tổ chức đoàn thể cơ quan, Trưởng các phòng thuộc Sở có trách
nhiệm quán triệt đến công chức, người lao động trực tiếp mình quản lý thực hiện
nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, duy trì tốt các điều kiện an
toàn PCCC và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan trong công tác
PCCC.
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3. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra toàn diện về công tác PCCC trong cơ
quan; đảm bảo an toàn sử dụng điện, hóa chất, chất dễ cháy, các điều kiện đảm
bảo an toàn PCCC, việc tuân thủ các quy định về PCCC trong quy hoạch, xây
dựng…
4. Đảm bảo 4 nguyên tắc tại chỗ (lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần)
nhằm chủ động ngăn chặn sự cố cháy nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy
nổ gây ra.
5. Rà soát, củng cố xây dựng và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ quan.
6. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC
(04/10).
III. KHẨU HIỆU
Khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa
cháy" năm 2020 của Sở Tài chính “Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa
cháy kịp thời và có hiệu quả”
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch đã ban hành, đề nghị công chức, người lao động Sở Tài
chính nắm rõ nội dung để tổ chức triển khai, hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC
hiệu quả, thiết thực, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
- Bộ phận tin học đăng tải Kế hoạch và đưa tin bài liên quan đến nội dung
hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC trên Trang thông tin điện tử của Sở đúng quy
định pháp luật hiện hành.
- Văn phòng Sở thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn
dân PCCC (04/10) đúng với hướng dẫn của UBND tỉnh và Kế hoạch Sở Tài
chính đã ban hành; đồng thời theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực
hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) đúng quy định.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân
phòng cháy và chữa cháy" năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh (để b/cáo);
- CC, NLĐ-STC (để t/hiện);
- Bộ phận tin học (đăng tải TTTĐT);
- Lưu: VT, VPĐTH.
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