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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 299/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày
10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận
số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư T ung ư ng Đ ng v tiếp t c
thực hiện Ch thị số 4 -CT/TW của Ban Bí thư h a XI t ng cư ng sự l nh
đạo của Đ ng đối với c ng t c ph ng ch y ch a ch y
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ
t uận số 02- L/T ngày 18/5/2021 của Ban Bí th Trung
ơng Đ ng về ti p tục thực hiện Ch thị số 47-CT/T của Ban Bí th h a XI
tăng c ng sự nh đạo của Đ ng đối v i c ng tác ph ng cháy, ch a cháy;
Căn cứ Quy t định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ t ng Chính
phủ ban hành
hoạch thực hiện Nghị quy t của Quốc hội về ti p tục hoàn
thiện, nâng cao hiệu ực, hiệu qu thực hiện chính sách, pháp uật về ph ng
cháy và ch a cháy;
Căn cứ Quy t định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ t ng
Chính phủ Ban hành
hoạch thực hiện t uận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021
của Ban Bí th Trung ơng Đ ng về ti p tục thực hiện Ch thị số 47-CT/T của
Ban Bí th h a XI tăng c ng sự nh đạo của Đ ng đối v i c ng tác ph ng
cháy, ch a cháy;
Theo đề nghị của Cục tr ởng Cục Giám định nhà n c về chất ợng
c ng trình xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Đi u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện
Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban
hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư
Trung ư ng Đ ng v tiếp t c thực hiện Ch thị số 47-CT/T của Ban Bí thư
kh a
t ng cư ng sự l nh đạo của Đ ng đối với c ng t c ph ng ch y ch a
ch y.
Đi u 2. Quyết định này c hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế Quyết
định số 931/QĐ-B D ngày 15/7/2020 của Bộ trưởng Bộ ây dựng ban hành Kế
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hoạch hành động 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 v tiếp
t c hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu qu thực hiện chính s ch ph p luật v
ph ng ch y và ch a ch y.
Đi u 3. Ch nh V n ph ng Bộ Thủ trưởng c c c quan đ n vị c liên
quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ ây dựng (để b/c);
- Như Đi u 3;
- Lưu: VT GĐ.
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