
 

 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:       /KH-SNgV             Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH  

Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Sở 

 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

 Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

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 (CNCH) của lực lượng phòng cháy, chữa cháy 

(PCCC);  

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; 

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. 

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, thực hành diễn tập 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho công 

chức, viên chức và người lao động tại thực địa, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch 

diễn tập PCCC&CNCH năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xử lý phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Sở 

Ngoại vụ kịp thời hiệu quả, an toàn. 

 - Nâng cao nhận thức, giáo dục tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của 

mỗi công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan (CCVCNLĐ) về 

công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). 

 - Trang bị kiến thức tuyên truyền lồng ghép với diễn tập tích lũy kinh 

nghiệm thực tiễn thực hiện hiệu quả phương án diễn tập tại cơ quan cho 

CBCCVCNLĐ khi xảy ra các vụ việc liên quan về PCCC và CNCH. 

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện đúng các quy định về Luật PCCC và CNCH trong diễn tập 

nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại cơ quan. 
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 - Tuân thủ, thực hiện nghiêm chỉnh bám sát nội dung phương án kế hoạch 

diễn tập và hướng dẫn của người chỉ huy. 

II . NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

- Phổ biến quán triệt Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và 

các văn bản liên quan khác. 

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công 

tác PCCC và CNCH; các nguy cơ, hậu quả do PCCC gây ra cho người, gia đình 

và xã hội; các sự việc liên quan đến sự cố hỏa hoạn trong năm 2022. 

2. Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy 

2.1 Thời gian, địa điểm, thành phần 

- Thời gian: Dự kiến ngày 30/9/2022. 

- Địa điểm: Nhà đa năng, Sở Ngoại vụ. 

- Tham gia diễn tập: Đội PCCC, Đội Dân quân tự vệ, Chi đoàn Thanh 

niên Sở Ngoại vụ. 

2.2. Giả định tình huống 

a) Tạo tình huống cháy giả định tại Nhà đa năng (tầng 1 trụ sở Sở Ngoại 

vụ). 

- Công tác chuẩn bị: 

+ Di chuyển các thiết bị, vật dụng, tài liệu… dễ cháy ra khỏi hiện trường 

giả định xảy ra vụ cháy. 

+ Sử dụng bao vải có tẩm xăng, cho vào thùng phuy sắt để ngoài sân 

(tránh ảnh hưởng đến tường nhà và các vật dụng tài sản cơ quan). 

b) Kịch bản diễn tập 

- Tạo cháy giả bằng các bao tải đã tẩm xăng để trong thùng phuy sắt. 

- Thời gian phát hiện: Lúc 15h30’, ngày 30/9/2022 

* Người phát hiện đám cháy: Hô to – Cháy! Cháy! Cháy! 

* Chi huy chữa cháy: 

- Khi nhận được tín hiệu, thông tin báo cháy, đội PCCC và CNCH cơ 

quan ngày lập tức khẩn trương lấy các bình chữa cháy xách tay (ưu tiên tổ chức 

cứu người bị nạn nếu có); Chỉ huy toàn bộ CBCCVCNLĐ cơ quan tham gia hỗ 

trợ như: Quan sát, đánh giá tình hình đám cháy để xác định hướng lối đi an toàn, 

chỉ huy di chuyển khẩn cấp vật dụng, tài sản, tài liệu cơ quan có giá trị cao đến 

nơi an toàn, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa…Thông báo bật báo động 

toàn cơ quan, ngắt cầu giao điện. 

- Trong trường hợp lực lượng PCCC chưa đến. Đội trưởng đội PCCC cơ 

quan nhanh chóng quan sát tình hình, đánh giá mức độ quy mô của đám cháy để 
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quyết định phương án xử lý phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và điều 

hành lực lượng tại chỗ để xử lý tiến hành các hoạt động chữa cháy, cứu người và 

tài sản cơ quan. 

* Tổ bảo vệ: 02 người 

- Bảo vệ số 1: Sau khi nhận được tin đám cháy, khẩn chương dùng điện 

thoại di động hoặc điện thoại bàn để báo cháy (theo số máy 114); Sau đó báo 

động cho toàn thể cơ quan được biết. Thực hiện quản lý khu vực cổng ra vào 

không cho người ngoài hoặc không phận sự vào cơ quan. 

- Bảo vệ số 2: Sử dụng điện thoại báo cho Công an phường Chi Lăng đến 

hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn lối đi, cổng ra vào an toàn cho các lực lượng chức 

năng đến tham gia chữa cháy; Kết hợp với công chức, viên chức cơ quan làm 

công tác bảo vệ tài sản của cơ quan khi đã tổ chức cứu thương, tài sản giá trị ra 

khỏi vị trí đám cháy, không cho người không có phận sự vào cơ quan. 

Sau khi đám cháy được dập tắt, tham gia bảo vệ hiện trường để các cơ 

quan chức năng vào điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

*Tổ chữa cháy thường trực: 05 người 

- Số 1: Nhận tin báo cháy, nhanh chóng ngắt điện khu vực tầng 1 tại cầu 

giao tổng; đến vị trí gần nhất lấy bình cứu hỏa và phương tiện chữa cháy; Tiếp 

cận đám cháy và mở bình phun vào đám cháy. 

- Số 2, 3, 4: Nhận tin báo cháy, nhanh chóng đến vị trí bình chữa cháy, 

tiếp cận phun dập đám cháy. 

* Tổ cứu người và tài sản: 08 người 

- Mang dụng cụ cứu thương tập trung tại khu vực cháy, tổ chức cứu người 

bị nạn và những người bị thương trong quá trình chữa cháy, chuyển ra xe cấp 

cứu; quan sát thông báo cho mọi người biết, phòng tránh khói độc hoặc các khu 

vực có nguy cơ sụp, đổ. 

- Tổ chức phối hợp với công chức, chuyên viên, người lao động cơ quan 

cứu tài liệu, tài sản giao cho tổ bảo vệ trông giữ, an toàn với đám cháy. 

- Tổ chức hậu cần phục vụ đám cháy. 

*Bảo vệ chỉ dẫn cho lực lượng PCCC đỗ xe, lối đi, khi vực nguồn nước… 

và chuẩn vị các phương tiện chữa cháy. 

* Sau khi dập tắt vụ cháy, Đội trưởng đội PCCC cơ quan kiểm tra lại hiện 

trường, đảm bảo an toàn và kết thúc buổi diễn tập. Tổ chức họp đánh giá và xây 

dựng báo cáo kết quả diễn tập. 

(Tất cả đội thực hiện các nội dung trên diễn ra đồng thời, theo từng 

nhiệm vụ đã được phân công). 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 
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1. Nghe tuyên truyền: Toàn thể CCVCNLĐ cơ quan (đội PCCC và đội 

Dân quân tự vệ, Chi đoàn thanh niên). 

2. Thực hành diễn tập: Đội PCCC, đội DQTV, Chi đoàn thanh niên. Cán 

bộ hướng dẫn đơn vị Cảnh sát PCCC (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng phối hợp với Đội PCCC dự trù chuẩn bị kinh phí, trang thiết 

bị, điều kiện cần thiết cho buổi diễn tập. 

2. Đội trưởng PCCC cơ quan chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ 

và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ quan tổ chức diễn tập theo Kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện có khó khắn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Sở 

qua Văn phòng để kịp thời bổ sung, điều chỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV; 

- Trung tâm TTDVĐN; 

- Đội PCCC; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, VP, KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trịnh Tuyết Mai 
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