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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020  

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

 Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy (sau đây viết tắt là Nghị định số 136/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/01/2021 và Kế hoạch 265/KH-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Sở Y 

tế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích  

- Phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị 

định số 136/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang bảo đảm đồng bộ, thống nhất sau 

khi Nghị định số 136/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 136/NĐ-CP đến các đơn 

vị y tế trực thuộc nắm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy.  

 - Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị y tế 

trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 136/NĐ-CP, góp phần nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị y tế trong công tác phòng cháy, 

chữa cháy. 

 2. Yêu cầu 

 - Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng, thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 - Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả, có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị có liên quan; thường 

xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra kết quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành 

đúng tiến độ đề ra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP.   

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Các đơn vị y tế trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan mình (Có Phụ lục Danh mục kèm theo). Tiếp tục tổ 

chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 17/9/2015 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, 
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chữa cháy; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội 

về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy.  

 2. Văn phòng Sở Y tế  

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

của Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 136/NĐ-CP cho đại 

diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc các Sở và các đơn vị y tế trực thuộc.  

 - Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng 

cháy, chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Đội PCCC tại chỗ của Sở Y tế; Phối hợp với 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh bồi 

dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ được phân công thực 

hiện công tác phòng cháy và chữa cháy.  

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng 

cháy, chữa cháy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

được giao và theo Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển 

khai thực hiện có hiệu quả. Kế hoạch triển khai gửi về Văn phòng Sở Y tế (qua 

địa chỉ email: pnanh@angiang.gov.vn) và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - 

Công an tỉnh (qua địa chỉ email:pc66angiang@gmail.com) trong tháng 06/2021. 

Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện gửi về địa chỉ 

nêu trên trước ngày 15/11.  

 2. Giao Văn phòng Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm và đột xuất tham mưu Ban Giám đốc 

Sở Y tế tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Công an tỉnh theo quy định.  

3. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, 

vướng mắc, các đơn vị y tế trực thuộc kịp thời phản ánh bằng văn bản về Công 

an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an 

tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, ban trực thuộc SYT; 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Từ Hoàng Tước 
 



Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Kèm theo Kế hoạch số: 1285/KH-SYT ngày 27/5/2021 của Sở Y tế An Giang) 

 

1. Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

2. Thông tư 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an Quy định về 

quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH. 

3. Thông tư 18/2020/TT-BCA ngày 20/02/2020 của Bộ Công an quy định về 

việc thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng Công an nhân dân. 

4. Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy. 

5. Thông tư số 55/2020/TT-BCA ngày 03/6/2020 của Bộ Công an quy định về 

phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết 

vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành. 

6. Thông tư 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ Công an quy định về 

công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

CAND. 

7. Thông tư 140/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ Công an quy định về 

triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu, cứu hộ của lực lượng Công 

an nhân dân. 

8. Thông tư 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ Công an quy định về 

công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

CAND. 

9. Thông tư 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện 

pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

10. Thông tư 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

11. Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. 
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12. Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về 

trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng 

PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. 
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