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               Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Côn Đảo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 02-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, 

của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy 

chữa cháy” và Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân huyện có 

ý kiến như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định 

hướng công tác tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW, Kế hoạch số 70-KH/TU trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và tăng cường phổ biến Kết luận và Kế hoạch 

trên trang thông tin điện tử của huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

- Đưa tin tình hình tổ chức quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW 

ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, bài viết phù hợp tập trung tuyên 

truyền, phổ biến những nội dung của Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy” và Kế hoạch 

số 70-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 

02-KL/TW trên sóng phát thanh, truyền hình nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền công 

tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới. 

(Đính kèm Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Côn Đảo) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
Q:CV2021\309 
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ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

HUYỆN ỦY CÔN ĐẢO 

* 

Số 82-KH/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Côn Đảo, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, 

ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW,  

của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy chữa cháy” và Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU, ngày 02/11/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện 

Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng cháy chữa cháy” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 02-KL/TW) và Kế 

hoạch 70-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết 

luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 70-KH/TU), Ban 

Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập, góp phần nâng cao nhận thức 

của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân về công tác phòng cháy, 

chữa cháy trong thời gian tới. 

- Giúp các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên 

truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và Kế hoạch số 70-KH/TU. 

Trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ, chủ trương, các giải pháp phù hợp, cụ thể thực 

hiện ngay trong phạm vi tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền phải được chú trọng, tổ chức hiệu quả, 

không qua loa, hình thức. 

II. NỘI DUNG QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN  

- Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng cháy chữa cháy”; 
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- Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng cháy chữa cháy”. 

Tập trung tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa 

cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) 

- Cấp ủy, tổ chức các cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên 

kiểm tra, giám sát công tác PCCC và CNCH ở cơ quan, đơn vị mình; xác định 

PCCC và CNCH là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp... phải chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn cháy nổ và CNCH trong phạm 

vi lãnh đạo, quản lý của mình. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận 

Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH. 

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh 

giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng 

viên, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp 

luật về PCCC và CNCH 

- Tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, giúp cho cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống 

cháy nổ, hậu quả nghiêm trọng của cháy, nổ, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp 

hành, thực hành nghiêm các quy định về PCCC và CNCH. 

- Tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác 

PCCC và CNCH; thường xuyên tổ chức diễn tập, thực hành cho Nhân dân về 

PCCC và CNCH. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh 

báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các hộ 

gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chợ, các chung cư, trường học. 

- Tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng; 

gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm 

“bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên 

ngành. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự 

nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn PCCC. 

Lồng ghép công tác PCCC và CNCH vào chương trình học tập, hoạt động ngoại 

khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học. 
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- Tiếp tục xây dựng, mở các chuyên trang, chuyên mục trên sóng phát thanh 

truyền hình, phát hành cẩm nang, tờ rơi đến từng hộ gia đình, cơ quan, nhà máy, xí 

nghiệp, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối 

với công tác PCCC và CNCH. 

- Kịp thời giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách đối với những người bị 

thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, CNCH; kịp thời 

khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phê phán, xử lý 

cá nhân, đơn vị chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn PCCC và 

CNCH. 

3. Xây dựng, triển khai hiệu quả phương án phòng ngừa và xử lý các tình 

huống xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn 

- Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống xảy 

ra cháy, nổ, sự cố, tan nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời thường xuyên tổ 

chức diễn tập các phương án, trên cơ sở đó kịp thời cập nhật, bổ sung cho phù hợp 

với thực tiễn của từng địa bàn, đối tượng, tình huống. 

- Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải nhanh chóng triển khai công tác 

chữa cháy, CNCH theo đúng phương án, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, an toàn, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tập trung điều tra, sớm công bố rộng rãi 

nguyên nhân các vụ cháy, nổ; xử lý nghiêm và yêu cầu khắc phục dứt điểm vi 

phạm, sơ hở về bảo đảm an toàn cháy nổ và CNCH. 

4. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định về PCCC và CNCH thuộc 

thẩm quyền của địa phương 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định về 

PCCC và CNCH phù hợp với các quy định hiện hành và sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về PCCC. 

5. Hoàn thành quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, đồng bộ với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương 

- Tập trung khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn 

nước phục vụ PCCC, CNCH. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC; quan tâm thu 

hút, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao 

công nghệ sản xuất, lắp đặt trang thiết bị về PCCC và CNCH. 

- Huy động nguồn lực xã hội và nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư, xây 

dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, hóa chất 

phục vụ công tác PCCC và CNCH. 
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- Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược PCCC và CNCH, nhất là 

đối với các địa bàn, cơ sở sản xuất,... có nguy cơ cháy, nổ cao. Có phương án 

chuyển các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ 

cao ra khỏi khu dân cư. 

III. HÌNH THỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN 

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 02-KL/TW, Kế hoạch số 70-

KH/TU trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thông qua hội nghị, các 

buổi sinh hoạt thường kỳ trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, các hoạt động tập 

thể của các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, các tổ chức 

quần chúng, khu dân cư,... 

2. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện); thông qua 

thực hiện các phong trào, các dịp kỷ niệm và các hình thức khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW, Kế hoạch số 70-

KH/TU cho đội ngũ cán bộ chủ chốt (lồng ghép nội dung tại các Hội nghị do 

Huyện ủy tổ chức). 

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã 

hội nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình 

triển khai Kết luận 02-KL/TW và Kế hoạch 70-KH/TU; kịp thời đấu tranh, phản 

bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

2. Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy 

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ chức quán triệt, tuyên 

truyền những nội dung cơ bản của Kết luận số 02-KL/TW, Kế hoạch số 70-KH/TU 

cho đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, không qua 

loa, hình thức. 

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện 

Kết luận số 02-KL/TW, Kế hoạch số 70-KH/TU; đẩy mạnh hoạt động giám sát, 

phản biện về công tác này. 

4. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

4.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
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Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền 

Kết luận số 02-KL/TW, Kế hoạch số 70-KH/TU trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và tăng cường phổ biến Kết luận và Kế hoạch trên trang thông tin điện tử 

của huyện. 

4.2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

- Đưa tin tình hình tổ chức quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW 

ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, bài viết phù hợp tập trung tuyên 

truyền, phổ biến những nội dung của Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy” và Kế 

hoạch số 70-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết 

luận số 02-KL/TW trên sóng phát thanh, truyền hình nhằm đẩy mạnh việc tuyên 

truyền công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 

- UBND huyện, 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- MTTQ và các đoàn thể huyện, 

- Lưu Văn phòng huyện. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Biên 

 

 

 




