
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGỌC HỒI  
 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

    Ngọc Hồi, ngày       tháng        năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 

 
  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa 

cháy;  

Căn cứ Thông tư số 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 Phòng cháy và chữa cháy 

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

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 409/UBND-NC ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa 

cháy trên địa bàn tỉnh. UBND huyện xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất là các hộ kinh 

doanh nắm vững các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu 

nạn, cứu hộ (CNCH); nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác 

PCCC và CNCH, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh 

nghiệp và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và 

CNCH, không để xảy ra cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và 

tài sản. 

2. Hướng dẫn xây dựng lực lượng, phương án về PCCC và CNCH, đảm bảo 

xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong 

công tác PCCC và CNCH. 

3. Nội dung tập huấn, huấn luyện phải phù hợp với yêu cầu công tác PCCC 

và CNCH của địa phương; lực lượng tham gia tập huấn, huấn luyện phải nắm được 

các phương pháp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; sử dụng thành thạo các dụng cụ, 

phương tiện PCCC và CNCH. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, KINH PHÍ TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN 
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1. Đối tượng 

- Cán bộ, công nhân viên, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chủ 

doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, người lao động và những người làm việc 

thường xuyên tiếp xúc trong môi trường có chứa các chất dễ gây cháy, nổ tại các 

cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của xã, huyện. 

2. Nội dung tập huấn, huấn luyện PCCC và CNCH (gồm 02 phần: lý 

thuyết và thực hành) 

2.1. Lý thuyết 

- Phổ biến những văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCCC và CNCH. 

- Lý thuyết về cháy, nổ và công tác tổ chức phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở. 

- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy các thiết bị điện, mạng lưới điện. 

- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy xăng dầu, khí đốt, kho tàng, văn phòng 

và cơ sở sản xuất. 

- Các chất thường dùng trong chữa cháy, cách bảo quản và sử dụng các loại 

bình chữa cháy. 

- Quy trình xây dựng thực tập phương án chữa cháy và xử lý một số tình 

huống cháy nổ. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác CNCH cho cán bộ, công 

nhân viên trong cơ quan, đơn vị. 

- Trách nhiệm của UBND xã, thị trấn trong việc tổ chức điều hành và chỉ 

đạo các hoạt động CNCH trong phạm vi, địa bàn quản lý. 

- Phạm vi, nguyên tắc hoạt động CNCH của lực lượng Phòng cháy và chữa 

cháy. 

- Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia CNCH. 

- Nguồn tài chính và các điều kiện cho hoạt động CNCH trong đó hướng dẫn 

việc trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thiết bị CNCH. 

2.2. Thực hành 

- Sử dụng dụng cụ chữa cháy thô sơ dập tắt đám cháy mới phát sinh. 

- Sử dụng các bình chữa cháy dập tắt đám cháy nhỏ. 

- Sử dụng hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại cơ sở. 

- Thực tập phương án chữa cháy tại chỗ. 

- Tổ chức CNCH ban đầu đối với tai nạn, sự cố xảy ra thuộc phạm vi quản 

lý và tham gia ở ngoài phạm vi quản lý khi được huy động. 

- Các tình huống cơ bản trong hoạt động CNCH của lực lượng Phòng cháy 

và chữa cháy. 
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3. Kinh phí thực hiện: Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện dự trù kinh phí phục vụ công tác tập huấn nghiệp vụ về 

PCCC và CNCH năm 2023. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian  

- 06 ngày (Phòng cháy và chữa cháy 03 ngày, CNCH 03 ngày).  

- Dự kiến trong Quý II/2023 (Thời gian cụ thể, giao Công an huyện thông 

báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau). 

2. Địa điểm  

- Lý thuyết: Hội trường Công an huyện Ngọc Hồi. 

- Thực hành: Sân Công an huyện Ngọc Hồi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Công an huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng PC07 - Công an tỉnh Kon Tum xây dựng giáo 

án, chương trình, nội dung tập huấn, huấn luyện phù hợp với đặc điểm của địa 

phương; triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn, huấn luyện đảm bảo thành phần 

và số lượng. Kết thúc lớp tập huấn, huấn luyện, tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực 

hành về công tác PCCC và CNCH; cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu 

cầu (số không đạt sẽ tổ chức tập huấn, huấn luyện lại). 

- Báo cáo kết quả tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH 

về UBND huyện và Công an tỉnh Kon Tum theo quy định. 

2. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn có trách 

nhiệm cử cán bộ tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH đúng thành 

phần. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:            
- Công an tỉnh (b/c);    

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Phòng PC07 (p/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Công an huyện Ngọc Hồi (t/h); 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT (t/h); 

- Các phòng, ban, ngành và đoàn thể huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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