
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số:        /KH-SXD Sóc Trăng, ngày        tháng  12  năm 2021 
 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

 
 

Thực hiện Công văn số 3080/UBND-NC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn 

phòng cháy, chữa cháy  đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất 

kinh doanh, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

- Phổ biến nội dung của Công văn số 790/UBND-NC ngày 12 tháng 5 năm 

2021; Công văn số 3080/UBND-NC  ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và  Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong 

Sở để triển khai, áp dụng theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Tổ chức tuyên 

truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về 

thực hiện công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy  đối với khu dân cư, hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 

- Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành pháp luật 

về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh  năm 2021 theo 

công văn số 851/CAT - PC07 ngày 10/3/2021 của Công an tỉnh. 

- Đối với những nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên hoặc định kỳ của Sở 

Xây dựng có liên quan đến các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy thì vẫn 

tiếp tục triển khai thực hiện (kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình, kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về 

kiểm tra phòng cháy chữa cháy khi có yêu cầu, phổ biến những văn bản/quy định về 

phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng). 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về công an tỉnh 

trước ngày 10 hàng tháng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an 

toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất 

kinh doanh của Sở Xây dựng. 
 

Nơi nhận:  

- Phòng CS PCCC và CNCH; 

- Ban Giám đốc, các Phòng, TT  trực thuộc sở; 

- Lưu: VT, QLXD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 Mã Phương Khanh 
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