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Hà Nội, ngày         tháng 02 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg  

ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  

công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới  

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy; 

 Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của 

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

chữa cháy; 

 Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 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;   

 Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; 

 Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng An toàn - An ninh hàng hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra hàng hải, các Trưởng phòng, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các Cảng vụ hàng hải;  

- TTPHTKCNHHVN, TTTTANHH; 

- Các Phòng tham mưu Cục HHVN; 

- Thanh tra hàng hải; 

- Các Trường Cao đẳng hàng hải; 

- Lưu VT, ATANHH (2). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 

 

 

Nguyễn Hoàng 
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KẾ HOẠCH  

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2023 CỦA  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CHHVN  

ngày         /02/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và văn 

bản số 327/BGTVT-KCHT ngày 11/01/2023 của Bộ Giao thông vận tải về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ; Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(PCCC và CNCH) tại các đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm 

trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, doanh nghiệp, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg nhằm 

phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các 

lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC trong tình hình 

mới. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người 

dân, doanh nghiệp trong PCCC và CNCH. 

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 

01/CT-TTg để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ đã đề 

ra. Phân công, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, đơn vị; nêu cao 

trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ được giao. 

3. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những 

khó khăn vướng mắc, phát sinh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình 

thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy 

chữa cháy, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao 

thông vận tải về thực hiện công tác PCCC và CNCH. 

2. Nghiên cứu đổi mới về tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận 

và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình 

hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác 

PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá 

trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, 

hằng ngày. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của 
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mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Người 

đứng đầu cấp uỷ, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn 

cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Xử lý 

nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo thẩm 

quyền các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, 

nhiệm vụ để xảy ra cháy và xảy ra vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở. 

3. Tập trung rà soát, để xuất các ngành, các cấp sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu 

cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ 

thống pháp luật. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương 

án PCCC và CNCH, nhất là tại các địa điểm công trình trọng điểm quốc gia, các 

bến cảng hay loại tàu thuyền có nguy cơ cháy, nổ cao. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, ý thức của công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; 

chủ động phát hiện, tố giác các vụ việc vi phạm về vận chuyển hàng cấm có 

nguy cơ cháy nổ cao. 

5. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng 

PCCC cơ sở bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, 

hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong thực hiện 

nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Định kỳ phối hợp với các đơn vị chức 

năng của Bộ Công an tổ chức tập huấn, thực tập, diễn tập các phương án, tình 

huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH. 

6. Thường xuyên rà soát, kiểm tra lại các phương tiện, thiết bị PCCC và 

CNCH hiện có ở cơ quan, đơn vị và lập kế hoạch sửa chữa, thay thế các phương 

tiện đã quá cũ, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC và CNCH; đồng thời 

trang bị bổ sung những phương tiện, thiết bị còn thiếu, đặc biệt lưu ý trang bị đủ 

cho các khu vực trọng yếu như kho bãi chứa hàng nguy hiểm, những điểm dễ 

cháy nổ, các bến cảng, các phương tiện chở hàng nguy hiểm. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các Phòng tham mưu và các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành thực hiện theo các nội dung Kế 

hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam về triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa 

cháy trong tình hình mới./. 
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