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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 phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới 

và Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh 

Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy,  

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai 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 (sau đây viết gọn là Chỉ thị số 01/CT-TTg) và Chỉ thị số 

37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(sau đây viết gọn là Chỉ thị số 37-CT/TU), Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm tại 

Chỉ thị số 01/CT-TTg và Chỉ thị số 37-CT/TU đến công chức và người lao động 

trong toàn ngành để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết gọn là PCCC và CNCH); xác 

định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên triển khai thực 

hiện.; 

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị toàn ngành trong công tác 

PCCC, trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 

đơn vị trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, xem xét trách nhiệm của người 

đứng đầu nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong 

phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.  

2. Yêu cầu 

Xác định rõ công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính. Huy động tối đa lực 

lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và 

Chỉ thị số 37-CT/TU phải đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ 

giữ Công an với cơ quan trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC 



  

 

 

và CNCH. Đồng thời xem nội dung này là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động 

của cơ quan trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Chỉ thị số 01/CT-

TTg, Chỉ thị số 37-CT/TU và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH đến toàn thể công chức và 

người lao động trong toàn đơn vị; 

- Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận trong công tác 

PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, 

vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, 

quan trọng;  

- Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC, tích cực 

phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản liên quan đến công tác PCCC và CNCH; 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị đối với công tác PCCC và CNCH tại đơn vị; 

bảo hiểm cháy nổ, bình chữa cháy, ... Chủ động thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

các thiết bị điện tại đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm triển khai 

nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức và người lao động của đơn vị. 

- Giao Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên 

quan tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, huấn luyện và tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và Chỉ thị số 37-CT/TU gửi về UBND tỉnh 

trước ngày 10/02/2023. Định kỳ hàng năm trước ngày 30/10 báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch này kết hợp báo cáo thực hiện Kế hoạch PCCC và CNCH năm của 

Cục Thống kê tỉnh (qua Công an tỉnh.)  

- Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê 

tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc./.  

 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Công An tỉnh; 

- Lãnh đạo CTK; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT. 

                                     

          CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Văn Hương 
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