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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Yên, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy,  
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh 
Sơn La về kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Phòng cháy, 

chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 
2021. UBND huyện Bắc Yên ban hành kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
PCCC và CNCH năm 2021. Thông qua công tác kiểm tra làm rõ những mặt đã 

đạt được, chưa làm được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân; kịp thời chấn 
chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng công 

tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trong thời gian tới, kiềm chế số vụ và 
thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra trên địa bàn huyện. 

2. Công tác kiểm tra phải được thực hiện toàn diện từ khâu lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành đến khâu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC 
và CNCH. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào quy định 

của pháp luật về công tác PCCC và CNCH. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về 
PCCC phải đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng quy trình và tuân thủ các quy 

định của pháp luật về PCCC và CNCH. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: UBND 16 xã, thị trấn. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC ở 
địa phương theo Điều 57 và Khoản 4, Điều 58 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật PCCC năm 2013; Khoản 2, Điều 52, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNCH ở 
địa phương theo Điều 42, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 
Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC. 

3. Mốc thời gian tiến hành kiểm tra: Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 
30/6/2021. 

4. Phương pháp kiểm tra 
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- UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra và báo cáo UBND cấp huyện (Có đề 

cương báo cáo kèm theo). 

- Công an huyện thành lập Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Công an huyện làm 

Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại một số địa bàn; thành phần tham gia Đoàn 
kiểm tra là cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện và đại diện các lãnh đạo và cán 

bộ phụ trách công tác PCCC và CNCH của các đơn vị có liên quan. 

5. Thời gian kiểm tra 

- UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra xong trước ngày 10 tháng 8 
năm 2021. 

- Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra tại UBND các xã, thị trấn từ ngày 11 

tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 (mỗi xã, thị trấn dự kiến 
kiểm tra 01-1,5 ngày). 

- Thời gian, địa điểm và chương trình làm việc cụ thể tại từng đơn vị, 
Đoàn kiểm tra sẽ thông báo, thống nhất với các đơn vị được kiểm tra. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an huyện 

- Giao Trưởng Công an huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm 
tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn 

huyện năm 2021; thông báo phân công nhiệm vụ Đoàn kiểm tra; xây dựng lịch 
kiểm tra, đề cương kiểm tra và ấn định thời gian kiểm tra, thông báo đến các đơn 

vị được kiểm tra nắm, chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra. 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác 
kiểm tra. 

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra với UBND huyện sau khi kết thúc 
đợt kiểm tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan nghiên cứu tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND 
huyện chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa 

bàn huyện. 

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Phó chủ tịch UBND huyện 

phụ trách khối Nội chính; Phó trưởng Công an huyện Phụ trách Khối QLHC - 
GTTT; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng Công an các xã, thị trấn; đơn vị 

quản lý trật tự xây dựng đô thị; điện lực tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền 
và hướng dẫn về an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết 

hợp sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 161/KH-
UBND ngày 11/7/2021 (nội dung kiểm tra theo phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo). 

2. Phòng Văn hóa – Truyền thông, Trung tâm Truyền thông – Văn 
hóa: Tổ chức tốt công tác thông tin, truyền thông; chỉ đạo, xây dựng, đăng phát 
tin, bài, phóng sự về nội dung và các hoạt động kiểm tra thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn huyện. 



3 

 

 
 

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Công an 

huyện trong việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
PCCC và CNCH trên địa bàn huyện năm 2021. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Tự kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và 

CNCH trên địa bàn theo mục 2, phần II kế hoạch này và báo cáo UBND huyện 
(qua Công an huyện) để theo dõi, chỉ đạo trước ngày 10/8/2021. 

- Bố trí lãnh đạo tham gia Đoàn kiểm tra của Công an huyện và tự kiểm 

tra đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn quản lý (trừ những nơi do Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã 

tiến hành kiểm tra; nội dung kiểm tra theo theo phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo) . 
Kết thúc kiểm tra lập biên bản theo mẫu tại Phụ lục 3 và yêu cầu chủ hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC 
(theo phụ lục 4). Trước ngày 15/9/2021 các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực 

hiện gửi về UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (mẫu báo cáo theo 
Phụ lục 5). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về Công an huyện (qua SĐT: 0987.178.369) để được hướng dẫn. 

2. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, 
theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và 

báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, CAH. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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