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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất 

lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân 

phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh và 

triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 03/9/2020 của UBND 

tỉnh về tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động 

của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy giai 

đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là Đề án) và Kế hoạch số 

195/KH-UBND, ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy 

chữa cháy (gọi tắt là Quyết định số 630), Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế 

hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án và triển khai thực hiện Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, phổ biến, triển khai nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án, rút ra những 

mặt làm được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân... từ đó 

tham mưu, đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án 

“Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt 

trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2025” 

nhằm xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ ngày càng vững mạnh. Khen thưởng 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến khai mạc 08h00’ ngày 14/10/2020 (thứ 

4). 

2. Địa điểm: Hội trường nhà D của Công an tỉnh (số 15A đường Hạc 

Thành, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa). 
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III. THÀNH PHẦN 

1. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và ứng phó sự cố hóa chất tỉnh. 

2. Đại biểu dự hội nghị 

2.1. Đại biểu Trung ương: Mời đại diện lãnh đạo Cục C07, V05, Bộ 

Công an. 

2.2. Đại biểu cấp tỉnh: 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn 

phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. 

- Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất cấp tỉnh. 

2.3. Đại biểu cấp huyện:  

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban 

chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp 

huyện. 

2.4. Các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin tuyên truyền: Đài PTTH 

tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh. 

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH  

1. Chiếu phóng sự về kết quả triển khai thực hiện Đề án. 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh. 

3. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án: Lãnh đạo Công an tỉnh.  

4. Trình bày nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg 

ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

5. Thảo luận: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (có phân công các 

đơn vị tham luận kèm theo).  

6. Phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Bộ Công an. 

7. Khen thưởng:  

- Công bố các Quyết định khen thưởng: Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

- Trao thưởng: Mời lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp 

vụ Bộ Công an. 

8. Kết luận chỉ đạo Hội nghị: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
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V. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ 

1. Quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án (kèm theo Đề án). 

2. Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về tổng 

kết Đề án. 

3. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án.  

4. Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ hội 

nghị; phân công cán bộ phát tài liệu hội nghị cho đại biểu tham dự. 

- Phân công lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo tổng kết Đề án 

4327. 

- Mời, đón tiếp đại biểu Bộ Công an. 

- Triệu tập thành phần của Công an (Trưởng các phòng nghiệp vụ chức 

năng và Công an các huyện, thị xã, thành phố) tham dự hội nghị.  

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, nước uống và các điều kiện khác phục 

vụ Hội nghị. 

- Phối hợp Sở Tài chính dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị . 

- Xây dựng phóng sự về kết quả triển khai thực hiện Đề án để tuyên 

truyền tại Hội nghị và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Hướng dẫn công tác khen thưởng và thông báo cho các tập thể, cá 

nhân được khen thưởng. 

- Hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị.  

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị báo cáo, tài liệu, phát hành giấy 

mời và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị. 

- Trình bày nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg 

ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị nội dung kết luận hội nghị của 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

- Chủ trì phối hợp Công an tỉnh thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh Quyết định khen thưởng cho các tập thể (15 tập thể) và cá nhân (20 cá 
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nhân) có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai 

thực hiện Đề án.  

- Tiến hành các thủ tục khen thưởng tại hội nghị. 

 4. Sở Tài chính 

Thẩm định kinh phí tổ chức Hội nghị trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

- Cử thành phần tham dự hội nghị. 

- Chuẩn bị nội dung tham luận phát biểu tại Hội nghị; tập trung làm rõ 

những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và 

kiến nghị, đề xuất thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH thời gian 

tới (có nội dung và phân công đơn vị tham luận kèm theo).  

Căn cứ nội dung kế hoạch, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công an; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ công tác PCCC, CNCH  

   và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THAM LUẬN 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       /10/2020 của UBND tỉnh) 

 

 1. Thực trạng công tác xây dựng, trang bị phương tiện và hoạt động của 

lực lượng dân phòng trên địa bàn. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng 

mắc và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong 

thời gian tới (UBND thành phố Thanh Hóa). 

2. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện quy định của pháp luật 

đối với việc xây dựng, quản lý, hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành 

tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (Ban quản lý Khu kinh 

tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp). 

3. Thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ công tác 

CC và CNCH trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thời 

gian tới (UBND thị xã Nghi Sơn). 

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, xây dựng mô hình 

điển hình tiên tiến về PCCC trên địa bàn (UBND huyện Hà Trung). 

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

PCCC và CNCH tại địa phương (UBND thành phố Sầm Sơn). 

6. Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH 

tại các địa bàn, khu vực, cơ sở trọng điểm về PCCC (UBND thị xã Bỉm Sơn). 

7. Thực trạng về lực lượng PCCC tại chỗ trên địa bàn; giải pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ (UBND 

huyện Ngọc Lặc). 
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