ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1537 /KH-UBND

Sông Lô, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức,
hộ gia đình và cá nhân tham gia xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn
có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện
Căn cứ Điều 15, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực
lượng phòng cháy, chữa cháy;
Căn cứ Điều 23, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật
Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;
Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA-C07 ngày 31/3/2021 của Bộ Công an về
việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy, sự cố,
tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp khi vượt quá khả năng ứng phó của lực
lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý;
Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về huy
động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá
nhân tham gia xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến
phức tạp trên địa bàn tỉnh; UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm chủ động kịp thời, hiệu quả trong việc tổ chức huy động lực lượng,
phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình
và cá nhân trên địa bàn huyện theo phương châm “4 tại chỗ” để tham gia, xử lý
khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn
huyện; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, sự cố,
tai nạn gây ra.
2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, ngành, cơ quan,
đơn vị và quần chúng nhân dân hiểu, nắm vững quy định của pháp luật, kiến thức
về PCCC, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào
công tác phòng cháy, chữa cháy.
3. Việc huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và
cá nhân phải bảo đảm đúng thẩm quyền, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuyệt
đối an toàn cho lực lượng, phương tiện khi tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
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II. NỘI DUNG HUY ĐỘNG
1. Trường hợp huy động:
Khi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn vượt quá khả năng ứng phó của lực
lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh, cần phải huy động
lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên
dùng khác (xe cứu thương, xe cẩu, xe xúc, xe ủi, xe chở nước, xe phá dỡ công
trình, ca nô, xuồng, thuyền…) và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và
cá nhân trên địa bàn huyện để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Thẩm quyền huy động:
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Chủ tịch UBND cấp xã được quyền
huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và
cá nhân trong phạm vi quản lý. Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện
và tài sản ngoài phạm vi quản lý của mình thì phải đề nghị người có thẩm quyền
huy động quyết định;
- Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh, Trưởng
Công an huyện được quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của lực
lượng phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình. Sau khi huy
động thì thông báo cho người có thẩm quyền quản lý lực lượng, phương tiện và
tài sản đó biết. Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và tài sản ngoài
phạm vi quản lý của mình thì đề nghị người có thẩm quyền huy động quyết định;
- Chủ tịch UBND huyện được quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài
sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý. Trường
hợp cần huy động lực lượng, phương tiện, tài sản ngoài phạm vi quản lý của
mình thì đề nghị người có thẩm quyền huy động quyết định.
3. Trình tự, thủ tục huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của các
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn để chữa cháy, cứu
nạn, cứu hộ:
- Khi xác định tình huống cháy, sự cố, tai nạn vượt quá khả năng xử lý của
lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cần phải huy động ngay lực lượng, phương
tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn cấp
xã, cấp huyện nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tham gia chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ, người chỉ huy chữa cháy (là chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
hoặc chỉ huy Công an huyện) phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện
của các lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại địa phương hoặc đề nghị người có
thẩm quyền huy động các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ. Sau khi huy động thì thông báo cho người có thẩm quyền quản lý phương
tiện và tài sản đó biết;
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- Khi cần huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia
đình và cá nhân trên địa bàn xã, thị trấn lân cận, người chỉ huy chữa cháy báo cáo
tình hình và đề nghị Chủ tịch UBND huyện huy động các lực lượng tham gia công
tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tham mưu thành lập Ban Chỉ
huy để chỉ huy, điều hành các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Ban Chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gồm: Đồng chí Chủ tịch UBND
huyện (hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện) làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban là đại
diện lãnh đạo Công an huyện và đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và
CNCH; Ủy viên là đại diện lãnh đạo BCH Quân sự huyện, lãnh đạo UBND cấp
xã, Chỉ huy đội thuộc Công an huyện, Trưởng Công an cấp xã…
Khi xác định tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn vượt quá khả năng ứng phó
của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện, Chủ tịch
UBND huyện báo cáo tình hình và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh huy động lực
lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Kết thúc hoạt động xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, người chỉ huy
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu người
có thẩm quyền huy động ban hành quyết định huy động bằng văn bản, đề xuất
hoàn thiện các thủ tục và tổ chức hoàn trả tài sản, bồi thường thiệt hại về tài sản
do việc trưng dụng, huy động để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản.
* Lưu ý về thủ tục huy động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia
chữa cháy:
- Việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy phải được
thể hiện bằng Lệnh huy động, điều động lực lượng, phương tiện và tài sản để
chữa cháy (Mẫu số PC20); trường hợp khẩn cấp, lệnh huy động có thể bằng lời
nói, nhưng chậm nhất không quá 03 ngày làm việc phải thể hiện lệnh đó bằng văn
bản. Người ra lệnh huy động bằng lời nói phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đơn vị
công tác, đồng thời phải nêu rõ căn cứ huy động và yêu cầu về người, phương
tiện, tài sản cần huy động, thời gian, địa điểm tập kết;
- Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan,
tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi quản lý, người chỉ huy chữa cháy báo cáo đề xuất
và được người có thẩm quyền huy động đồng ý thì được phép huy động lực
lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó để chữa cháy, cứu
nạn, cứu hộ nhưng sau đó phải tham mưu cho người có thẩm quyền huy động ban
hành quyết định huy động bằng văn bản.
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4. Lực lượng huy động:
- Lực lượng Công an: Công an huyện, Công an các xã, thị trấn.
- Lực lượng Quân đội: BCH Quân sự huyện; BCH Quân sự các xã, thị trấn.
- Lực lượng dân phòng tại các khu dân cư; lực lượng PCCC cơ sở của các cơ
quan, tổ chức, cơ sở trên địa bàn huyện.
- Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố và Dân quân tự vệ.
- Lực lượng Y tế các cấp.
- Lực lượng của các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Điện lực Lập Thạch (khu vực Sông Lô), Nhà máy nước Sông Lô.
- Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang hoạt động và sinh sống trên
địa bàn huyện.
* Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an
tỉnh huy động, điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn.
5. Phương tiện được huy động để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
- Các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới: Xe chữa cháy, xe
cứu nạn, cứu hộ, xe thang, máy bơm chữa cháy…
- Phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông dụng: Bình chữa cháy,
lăng chữa cháy, vòi chữa cháy, đầu nối, hai chạc, ba chạc, thang cứu người, dây
cứu người, ống tụt, đệm cứu người…
- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy: Xe ô tô, xe múc, xe
cẩu, xe nâng, xe chiếu sáng, xe chở nước, tàu, xuồng, ca nô…
- Các loại phương tiện chuyên dùng khác: Trang phục chữa cháy, mặt nạ
phòng độc, phương tiện, dụng cụ phá dỡ, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc…
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ban Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
- Tổ chức nắm chính xác tình hình vụ việc, tham mưu cấp có thẩm quyền
huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và
cá nhân tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quyết định các phương pháp,
biện pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị
được huy động tham gia xử lý vụ việc.
- Khi lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình
và cá nhân được huy động có mặt tại hiện trường để tham gia xử lý tình huống
cháy, nổ, sự cố, tai nạn, Ban Chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sẽ tiếp nhận lực
lượng chi viện, thống nhất về chế độ thông tin chỉ huy, điều hành và phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị này thực hiện.
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- Khi lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và
cá nhân không thuộc lực lượng Công an được Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch
UBND cấp xã huy động đến hiện trường, Ban Chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
có trách nhiệm chỉ huy, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của
các lực lượng này để cùng tham gia phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Khi xác định phải chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian dài, Ban Chỉ
huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải chủ động tham mưu, đề xuất người có thẩm
quyền đáp ứng các điều kiện hậu cần phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu
hộ để đảm bảo thuận lợi cho công tác công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
được liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.
- Kịp thời báo cáo tình hình vụ việc cho lãnh đạo cấp trên và cung cấp thông
tin cho các cơ quan truyền thông theo thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị chức
năng tuyên truyền, khuyến cáo và tổ chức cho người dân sơ tán ra khỏi vùng
nguy hiểm nếu cần thiết (trường hợp có nguy cơ phát nổ, phát tán khói, khí độc;
sạt lở…); thông tin, phổ biến các mối nguy hiểm do cháy, nổ, sự cố, tai nạn tác
động và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.
2. Công an huyện:
- Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa
bàn huyện; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tại chỗ
tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu.
Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt, tiếp tục phối hợp thực hiện
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo sự chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ
huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện phù hợp của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân và hộ gia đình thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
trên địa bàn huyện bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng,
chủng loại trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH làm căn cứ để xây dựng
phương án điều động theo từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế của các
vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị
trấn để tham mưu UBND huyện tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án
cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia nhằm chủ động
ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, an
toàn giao thông trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng bảo vệ, khám nghiệm
hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
Điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi
có yêu cầu; phân công bộ phận nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC
và CNCH tổ chức trinh sát đám cháy, xác định người bị nạn, thực hiện các biện
pháp xử lý nếu có hóa chất, chất độc, chất nổ.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện. Khi có lệnh huy động, nhanh
chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia thực hiện có hiệu quả
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực rừng trên địa bàn huyện.
- Phối hợp trong công tác chỉ huy, điều hành các vụ cháy rừng; điều tra
nguyên nhân và xử lý các vi phạm về PCCC rừng.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện. Khi có lệnh huy động, nhanh
chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia thực hiện có hiệu quả
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, phát
tán và cháy, nổ hóa chất độc hại.
- Tham mưu thực hiện các giải pháp vệ sinh làm sạch môi trường nơi xảy
ra sự cố.
6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện. Khi có lệnh huy động, nhanh
chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia thực hiện có hiệu quả
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn đường bộ,
đường thủy; tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ trên sông, các công trình cầu, cống,
đường, bến phà,… đồng thời huy động phương tiện để đón, đưa lực lượng đến tham
gia chữa cháy, vận chuyển phương tiện, trang thiết bị chữa cháy và tài sản cứu được.
- Khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn huyện, nhanh chóng huy động
lực lượng, phương tiện tới hiện trường. Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất
nguy hiểm, độc tính và các tính chất nguy hại khác của hóa chất thuộc phạm vi
quản lý hóa chất để cung cấp cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để đảm bảo
công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả.
- Điều động các chuyên viên kỹ thuật đến xác định tình trạng của công trình,
kết cấu xây dựng dưới tác động của nhiệt độ khi cháy để phục vụ cho công tác
chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất hướng xử lý
các công trình xây dựng, nhà xưởng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố sập đổ.

7

- Chủ trì tham mưu công tác giám định chất lượng công trình thuộc phạm vi
quản lý để phục vụ cho công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường xác định
nguyên nhân của sự cố, tai nạn.
- Tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai
thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn huyện.
7. Trung tâm Y tế huyện:
- Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, khi có lệnh huy động của chỉ
huy chữa cháy, huy động lực lượng y, bác sỹ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, cơ
số thuốc cần thiết nhanh chóng đến hiện trường tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa
người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị. Báo cáo lãnh đạo cấp trên xin
chi viện lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất khi cần thiết.
- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện thực hiện việc trưng cầu giám định
theo quy định khi có nạn nhân chưa xác định được danh tính, nhận dạng do sự cố
cháy, nổ gây ra, bảo quản thi thể nạn nhân bị thiệt mạng theo đúng quy định để
bàn giao cho gia đình nạn nhân.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin:
Ưu tiên và đảm bảo thông tin thông suốt, đáp ứng yêu cầu liên lạc phục vụ
công tác chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường thời lượng
tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, định hướng thông tin,
tuyên truyền về các vụ cháy, sự cố, tai nạn xảy ra.
9. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn vệ sinh lao động
trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham
mưu đề xuất UBND huyện về chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật.
10. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương
dự trù kinh phí phục vụ công tác huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các
cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia xử lý tình huống cháy, nổ,
sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện; đề xuất trình
cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ các nguồn vốn của huyện cho các dự án, kế
hoạch trong lĩnh vực PCCC và CNCH; đề xuất bổ sung kinh phí mua sắm
phương tiện, trang thiết bị cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí
theo quy định của pháp luật.
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11. UBND các xã, thị trấn:
- Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn
trên địa bàn để nhân dân biết và phòng tránh.
- Xây dựng phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, trang
thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ trên địa bàn.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham gia công tác chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra; tổ chức
điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định, kịp thời báo cáo và đề
xuất cơ quan cấp trên các biện pháp xử lý, khắc phục.
- Tiến hành rà soát, kiện toàn, củng cố lực lượng dân phòng đảm bảo về số
lượng và chất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu
hộ đối với các tai nạn, sự cố, cháy, nổ xảy ra trên địa bàn và tham gia chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ ở địa bàn khác khi có yêu cầu.
- Đầu tư ngân sách cho hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trang bị
phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH cần thiết, phù hợp cho các lực lượng làm
nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của địa phương.
12. Điện lực Lập Thạch (khu vực Sông Lô):
Kịp thời cắt điện ở khu vực cháy, nổ, sự cố, tai nạn để đảm bảo an toàn cho
việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Tổ chức kiểm tra xác định mạng điện ở
khu vực xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
13. Hạt Kiểm lâm huyện:
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn có rừng trên địa bàn, các chủ
rừng, các ban ngành liên quan tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ rừng,
PCCC rừng; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định
về PCCC rừng và bảo vệ rừng; củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, chuẩn bị trang
thiết bị, phương tiện chữa cháy rừng sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra; cập
nhật, tổ chức dự báo cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông
tin đại chúng để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện.
- Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện. Khi có lệnh huy động, nhanh
chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia thực hiện có hiệu quả
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực rừng trên địa bàn huyện.
14. Người đứng đầu các phòng, ban ngành, địa phương, tổ trưởng tổ
dân phố, trưởng thôn, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nơi xảy ra cháy:
Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị chức năng
trong việc huy động mọi nguồn lực tham gia công tác PCCC và CNCH, cung cấp
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các thông tin liên quan và có trách nhiệm trong công tác giải quyết các vấn đề sau
khi có sự cố cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra tại khu vực mình quản lý.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị,
địa phương và người đứng đầu các cơ sở, tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân thực
hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Giao Công an huyện chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các
phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh
theo quy định.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND
huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn giải quyết, thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh;
CHỦ TỊCH
- Công an tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Điện lực Lập Thạch (khu vực Sông Lô);
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Lưu: VT, CAH.
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