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KẾ HOẠCH 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 

của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng  

phòng cháy và chữa cháy tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2721/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng v/v tiếp tục thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 

của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy (sau đây viết tắt là Nghị định số 83/2017/NĐ-CP). Sở Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động Nghị định số 83/2017/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức của 

công chức, viên chức và lao động về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các các cơ quan và cá nhân 

công chức, viên chức, lao động đối với công tác cứu nạn, cứu hộ. 

- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cứu 

nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy, chữa cháy cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng ngừa sự cố, tai nạn ở cơ sở. 

2. Yêu cầu:  

Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP được tiến 

hành thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên 

suốt và là trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP tại các hội nghị của cơ quan và chuyển đến tài khoản cá nhân 

trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở nhằm tạo sự chuyển biến tích 

cực về nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng đối với công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

2. Thường xuyên kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở nhằm đảm 

bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.  
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3. Hàng năm phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 

CNCH, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ nhằm tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban 

đầu nhằm tạo cho công chức, viên chức, người lao động thấy rõ trách nhiệm của 

mình trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. 

4. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, sự cố, tai nạn 

đối với công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị trong phạm vi phụ trách, quản 

lý của cơ quan. 

5. Chỉ đạo tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo tốt các chế độ chính sách, huấn luyện, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, phương tiện hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Rà soát, kịp thời tham mưu kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở khi có thay đổi về nhân sự theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai đến công chức, viên chức và 

người lao động thực hiện các nội dung của Kế hoạch này;  

2. Văn phòng Đăng ký Đất đai tuyên truyền kịp thời các quy định của pháp 

luật, các văn bản của cấp trên về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy mới ban hành trên trang thông tin điện tử của Sở;  

3. Các đơn vị định kỳ rà soát kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để 

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. 

4. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng và đơn vị thực hiện 

đúng theo Kế hoạch đề ra; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo 

đúng quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 

ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh Cao Bằng; 

- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Bản giấy); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

                            

 Đàm Văn Riểm  
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