
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

Số:      /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồng Phong, ngày      tháng     năm 2022

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ 
sở thuộc Phụ lục IV-Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 

phủ, trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2022

Căn cứ Công văn số 603/UBND-CAH ngày 11/8/2022 về việc tăng cường 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia 
đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân xã 
Hồng Phong xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm đảm bảo an toàn PCCC, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra để 
hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

2. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và 
chữa cháy; triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền nâng cao ýthức tự giác 
chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực PCCC; tuyên truyền, hướng 
dẫn biện pháp, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn; kiểm tra, phát hiện và kiến nghị 
cở sở khắc phục kịp thời các thiếu sót có nguy cơ phát sinh cháy, nổ; đồng thời 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, trường hợp vi phạm 
nghiêm trọng phải nhắc nhở, xử phạt. Nếu xét thấy nguy cơ cháy nổ cao thì kiến 
nghị cấp trên tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

3. Tuân thủ đúng trình tự, quy định của Pháp luật về PCCC, đảm bảo thực 
hiện theo quy trình kiểm tra, tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm tra an 
toàn PCCC.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đối tượng kiểm tra
- Trụ sở UBND xã.
- Trường mầm non có dưới 100 cháu và có tổng khối tích dưới 1.000 m3; 

trường tiểu học, trung học cơ sở có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ 
học tập dưới 2.000 m3; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có 
khối tích dưới 1.000 m3.

- Trạm y tế xã, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000 m3.

- Nhà văn hóa các thôn Bồ Dương, Đồng Hội, Động Trạch, Quang Rực.



- Chợ Bò, cửa hàng bách hóa, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có diện tích kinh 
doanh dưới 300 m2 và khối tích dưới 1000 m3.

- Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao dưới 5 tầng 
và có khối tích dưới 1500 m3.

- Cơ sở tôn giáo có khối tích dưới 5000 m3: Chùa Đại Bi, chùa Kim Liên, 
đình Đông (Bồ Dương), chùa Hội Am (Đồng Hội), chùa Đại Giác (Động Trạch), 
chùa Phúc Quang (Quang Rực), nhà thờ giáo họ Quang Rực. 

- Bưu điện xã. 
- Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có 

diện tích kinh doanh dưới 500 m2 và có khối tích dưới 5.000 m3

- Cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có 
tổng lượng khí tồn chứa dưới 150 kg: Cây xăng Phúc Thịnh, cửa hàng kinh doanh 
gas....

- Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hành hóa, vật tư không chạy đựng 
trong các bao bì cháy được có tổng khối tích dưới 1500 m3; bãi chưa hàng hóa, 
cửa hàng vật tư, cửa hàng phế liệu cháy được có diện tích dưới 1.000 m2.

- Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa 
đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình có tổng diện tích sản xuất, kinh 
doanh dưới 300 m2.

2. Nội dung kiểm tra

* Đối với cơ sở
- Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 

3 Điều 5 Luật PCCC; kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở thuộc 
danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP theo quy định 
khoản 2 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

- Đối với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong phạm vi một cơ sở thuộc 
danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (ví dụ: Đơn vị 
thuê một phần mặt bằng trong một khu đất sử dụng để kinh doanh, sản xuất, làm 
kho chứa; văn phòng làm việc của các doanh nghiệp trong cùng 1 tòa nhà...), 
kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC theo quy định khoản 3 Điều 5 Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP.

* Đối với khu dân cư
Thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại khoản 2 

Điều 6 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 
* Đối với hộ gia đình
Thực hiện kiểm tra trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân theo quy định 

tại khoản 3a và 3b Điều 5 Luật PCCC; kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối 
với hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy định tại 
Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực 
hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động, cụ thể:



- Hộ gia đình phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy gồm: Nhà 
ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn; các chất 
dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương 
tiện để sẵn sàng chữa cháy.

- Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các 
điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

+ Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an 
toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều 
kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.

+ Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và 
các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy 
và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+ Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống 
với khu vực sản xuất, kinh doanh.

- Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy 
và chữa cháy tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định 
136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

* Kiểm tra điều kiện về CNCH
Cơ sở, hộ gia đình phải bảo đảm các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn 

đối với cơ sở, phương tiện, thiết bị (khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 
và Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BCA):

- Đối với nhà, công trình, phương tiện, thiết bị phải chủ động thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn khi xây dựng, sử dụng, sửa chữa theo quy 
chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, giao thông, PCCC và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan.

- Ở khu vực dễ xảy ra đuối nước, dễ ngã xuống vực, hố sâu, điểm dễ trượt 
ngã nguy hiểm khác phải có biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm hoặc có các giải 
pháp để bảo đảm an toàn.

- Ở khu vực phát sinh, tồn dư khói, khí độc phải có biển cảnh báo, biển cấm.
- Khi hoạt động ở khu vực, địa điểm dễ sạt lở thì phải có biển cảnh báo, 

biển cấm hoặc các giải pháp để bảo đảm an toàn.
- Nơi chứa hóa chất độc hại phải bố trí, sắp xếp và thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ, rò rỉ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Trang bị phương tiện CNCH bố trí lối thoát hiểm, các biện pháp an toàn 

phù hợp với điều kiện hoạt động của các cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có 
yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC.

3. Thủ tục kiểm tra an toàn về PCCC
Thủ tục kiểm tra an toàn về PCCC được thực hiện theo khoản 5 Điều 16 Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:



- Trước khi thực hiện kiểm tra định kỳ phải thông báo trước 03 ngày làm 
việc cho đối tượng được kiểm tra và cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có) về thời 
gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất phải 
thông báo rõ lý do kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra.

- Đối tượng được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra an 
toàn về PCCC đã được thông báo và bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm để 
làm việc với đoàn kiểm tra.

4. Thời gian kiểm tra
- Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
5. Thành phần kiểm tra:
- Công an xã chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong công tác 

kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, ký cam kết về PCCC.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Công an xã có trách nhiệm xây dựng lịch kiểm tra cụ thể và thông báo đến 

từng đối tượng thuộc diện kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo các nội dung đã đề ra 
theo Kế hoạch. Kết thúc kiểm tra, Công an xã tập hợp tình hình, kết quả thực hiện 
và báo cáo đề xuất, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, phát sinh để đồng chí Chủ 
tịch UBND xã nắm và chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Đ/c CT UBND huyện;
- Đ/c Trưởng Công an huyện;
- Đội CS PCCC&CNCH ;
- Lưu: VT,CAX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hiến
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