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KẾ HOẠCH  

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

 và phương án diễn tập PCCC và CNCH năm 2023 

 

 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. 

Thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các đơn 

vị liên quan về công tác PCCC và CNCH tại: Công văn số 15/UBND-NC ngày 

05/01/2023 của UBND tỉnh về tăng cường xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực 

tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương 

tiện tham gia; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/01/2023 của UBND tỉnh về 

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; Công văn số 

120/UBN-NC ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; Công văn số 602/CAT-PC07 

ngày 24/02/2023 của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) về việc 

đôn đốc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg; Quyết định số 630/QĐ-

TTg; Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC 

và CNCH và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan khác. 

Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và Phương án diễn tập PCCC&CNCH năm 

2023 như sau: 

A. THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ 

CỨU NẠN CỨU HỘ 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
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 1. Mục đích 

 -Tiếp tục nâng cao nhận thức đổi mới tư duy, phương pháp, cách tiếp cận 

và tổ chức thực hiện 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 thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCCC và các kỹ năng, 

nghiệp vụ xử lý các tình huống PCCC&CNCH kịp thời hiệu quả, an toàn tại cơ 

quan, gia đình… và mọi tình huống có nguy cơ xảy ra trong đời sống xã hội. 

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan trong công 

tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Phát huy hiệu quả lực lượng PCCC 

tại chỗ và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể cơ quan. 

 - Trang bị kiến thức cơ bản thông qua 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 

 - Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ 

Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng 

tâm là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm 

vụ, giải pháp mang tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 01/CT-TTg. 

 - Tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch bám sát 

phương án kế hoạch diễn tập và hướng dẫn của lực lượng chuyên ngành. 

II . NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ1 tại cơ 

quan thông qua các cuộc họp sinh hoạt của Chi bộ, họp giao ban định kỳ của cơ 

quan, các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan bên cạnh lồng ghép quán triệt thường 

xuyên phương án diễn tập hằng năm về kiến thức và các nội dung liên quan đến 

PCCC&CNCH. 

                                                 
1 Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa Trung ương khóa XIII về tiếp tục triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TWcủa Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 27-

KH/TU, ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; 

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 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-

TTg ngày 10/9/2021 của Thủtướng Chính phủ ban hành. ế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản 

quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 

Quyết định số 630/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ thựchiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 

năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 12/10/2021 

của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủvề việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 02-KL/TW; Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP  ngày 18/7/2017 quy 

định về công tác CNCH của lực lượng PCCC. 
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2. Công tác PCCC trong đầu tư, xây dựng về nhân lực, cơ sở vật chất 

cho lực lượng PCCC cơ sở 

Tiếp tục rà soát kiện toàn Đội PCCC&CNCH đảm bảo phù hợp với yêu 

cầu thực tế; đầu tư mua sắm trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện chữa cháy và 

Phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo Điều 5 Thông tư số 150/2020/TT-BCA (áp 

dụng đối với cơ sở thuộc Phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). 

3. Đội PCCC&CNCH cơ sở tham mưu, thực hiện 

- Đảm bảo lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo Điều 4 

Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 và lập hồ sơ quản lý, theo dõi 

hoạt động cứu nạn, cứu hộ theo Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 

05/3/2018 của Bộ Công an. 

- Định kỳ hằng tháng đã tự kiểm tra bình chữa cháy xách tay và ghi chép 

cập nhật vào thẻ, sổ theo dõi phương tiện chữa cháy; xây dựng báo cáo kết quả 

kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ 06 tháng và năm đối với cơ sở theo 

quy định. 

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở định kỳ ít nhất 01 lần 

một năm theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư số 149/2020/TT-BCA;. 

Tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ ít nhất 02 năm một lần theo quy 

định tại điểm a, khoản 6, Điều 9 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, đồng thời gửi kế 

hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 

Công an tỉnh theo quy định. 

- Phân công kiểm tra các hạng mục công trình khác tại cơ quan: Hệ thống 

điện, Hệ thống chống sét; nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn 

về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn. Kiểm tra điều kiện giao thông, nguồn 

nước chữa cháy, khoảng cách an toàn về PCCC. 

- Tham mưu phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan, đơn vị, đặc 

biệt vào các dịp nghỉ lễ, tết để tiếp nhận thông tin về PCCC và CNCH kịp thời. 

B. PHƯƠNG ÁN DIỄN TẬP PCCC&CNCH 

Căn cứ tại khoản 1, Điều 10 Thông tư số 149/2020/TT-BCA quy định tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở định kỳ ít nhất 01 lần một năm và 

ít nhất 02 năm một lần theo quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 9 Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP; 

Trên cơ sở kết quả đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2021 và 

năm 2022 của Sở Ngoại vụ (có báo cáo kết quả về Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH-Công an tỉnh), Ngoại vụ xây dựng Phương án diễn tập PCCC và CNCH, 

trong đó tập trung thực hiện các nội dung hoạt động về CNCH trong năm 2023 

như sau: 

I. Thời gian, địa điểm, thành phần 

- Thời gian: Dự kiến trong quý II/2023. 
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- 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. 

II. Hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH và phân công diễn tập 

1. Hướng dẫn thực hành kỹ năng PCCC và CNCH 

- Nội dung: Đội trưởng Đội PCCC cơ quan tuyên truyền và hướng dẫn 

mọi người về một số kỹ năng, cách xử lý khi hỏa hoạn xảy ra, đồng thời thực 

hành một số kỹ năng đảm bảo cho hoạt động diễn tập: 

+ Hướng dẫn và thực hành một số kỹ năng thoát hiểm cần biết khi xảy ra 

hỏa hoạn. 

+ Hướng dẫn và thực hành một số kỹ năng cứu nạn, cứu hộ người bị nạn 

và tài liệu tài sản… ra khỏi đám cháy. 

+ Hướng dẫn và thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy bột MFZ4 và sơ 

cứu người vị ngạt do ảnh hưởng đám cháy. 

- Tham gia thực hiện: Toàn bộ thành phần được triệu tập. 

2. Phân công hướng dẫn phương án, chia nhóm chuẩn bị diễn tập: 

Thiết bị PCCC và CNCH liên quan được chuẩn bị đảm bảo an toàn về khoảng 

cách và phạm vi, tránh ảnh hưởng đến tường nhà và các vật dụng tài sản cơ 

quan. 

(Danh sách phân công, chia nhóm, vai diễn sẽ được thành lập và thông 

báo đến toàn thể thành phần tham gia trước 7 ngày). Do đội PCCC và CNCH 

Sở xây dựng. 

III. Thực hành án diễn tập CNCH do hỏa hoạn gây ra 

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. 

- Hoạt động 1: Tạo tình huống giá định cháy tại nhà Đa năng (tầng 1 

trụ sở Sở Ngoại vụ), có 02 người bị thương không thể di chuyển ra ngoài: 

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

- Thời gian phát hiện: Lúc 15h00’. 

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

- Hoạt động 2: Đội trưởng đội PCCC&CNCH Chỉ huy toàn bộ 

CCVCNLĐ cơ quan tham gia hỗ trợ 

 + 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. 
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+ Trong trường hợp lực lượng PCCC chưa đến kịp, Đội trưởng đội PCCC 

cơ quan nhanh chóng quan sát tình hình, đánh giá mức độ quy mô của đám cháy 

để 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.  

- Hoạt động 3: Cứu người bị nạn 

+ Diễn viên 01 nạn nhân nữ cân nặng dưới 50kg: Diễn tập các kỹ năng di 

chuyển nạn nhân ra ngoài: vác, cõng 01 người thực hiện. 

+ Diễn viên 01 nạn nhân nam cân nặng trên 65kg: Diễn tập các kỹ năng di 

chuyển hỗ trợ từ 02 người trở lên và kết hợp sử dụng cáng cứu thương. 

- Hoạt động 4: Dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy bột MFZ4, do 1 

nhóm 03 người thực hiện. 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). 

- 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: Nhận tin báo cháy, nhanh chóng đến vị trí bình chữa cháy gần 

nhất, tiếp cận phun dập đám cháy. 

- Hoạt động 5: Di chuyển tài sản, tài liệu cơ quan.  

+ Bố trí đặt 3 góc, 04 người thực hiện. Đặt tài sản về vị trí an toàn và giao 

cho tổ bảo vệ trông giữ, khoảng cách an toàn với đám cháy. 

- Hoạt động 6: Thông báo, kiểm soát tình hình an ninh trật tự và gọi 

lực lượng chức năng, chính quyền hỗ trợ do Tổ bảo vệ 02 người thực hiện. 

+ Bảo vệ số 1: Giả định sau khi nhận được tin đám cháy, khẩn trương 

dùng điện thoại di động hoặc điện thoại bàn để báo cháy (theo số máy 114) hoặc 

dùng App “Báo cháy 114”; đồng thời 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: Giả định 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. 

Hoạt động 7: 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. 

+ Sau khi dập tắt vụ cháy và hoàn thành di chuyển người bị nạn ra khỏi 

đám cháy, Đội trưởng đội PCCC cơ quan kiểm tra lại hiện trường, đảm bảo an 
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toàn và kết thúc buổi diễn tập. Tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm và xây 

dựng báo cáo kết quả diễn tập. 

* Lưu ý: Từ hoạt động 1 đến hoạt động 6 thực hiện diễn ra đồng thời liên 

tục theo nhiệm vụ đã được phân công. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Thành phần tham gia 

1. Nghe tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH: 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). 

II. Phân công thực hiện  

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

bị, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Sở về thời gian, bố trí nhân lực, các điều kiện cần 

thiết cho tổ chức diễn tập. 

2. Đội trưởng PCCC&CNCH 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. 

3. Đội dân quân tự vệ, Chi đoàn phối hợp với Đội PCCC&CNCH cơ sở 

chuẩn bị các thiết bị, vật dụng cần thiết và bố trí địa điểm tổ chức diễn tập, an 

toàn, hiệu quả. 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./. 

(Có dự trù kinh phí diễn tập gửi kèm theo Kế hoạch này). 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng PC07 –CAT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đội PCCC; 

- VP, Đoàn TN; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, VP, KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trịnh Tuyết Mai 
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