ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1538/KH-UBND

Sông Lô, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa
cháy lớn khu dân cư trên địa bàn huyện
Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về
việc phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị,
khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; UBND huyện ban hành Kế hoạch
Phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư trên địa bàn huyện
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu
quả các tình huống cháy lớn tại khu dân cư theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ
huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), hạn chế đến
mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy lớn gây ra.
- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham
gia PCCC&CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã
hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.
2. Yêu cầu:
- Chủ động nắm tình hình, kịp thời cập nhật thông tin dự báo về thiên tai,
thảm họa, các khu vực chịu ảnh hưởng và có thể bị tác động gây cháy lớn để đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra an toàn
về PCCC&CNCH; rà soát phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện
sẵn sàng ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư.
- Phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong hoạt động ứng phó thảm
họa, chuẩn bị các điều kiện nhằm bảo đảm thống nhất về công tác chỉ huy trong
mọi tình huống và đáp ứng yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện phù hợp
với mục tiêu “Lực lượng tại chỗ ứng phó nhanh, các lực lượng xung quanh chi
viện kịp thời”. Kịp thời thành lập Ban Chỉ huy để thống nhất chỉ đạo, chỉ huy,
điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia bảo đảm nhanh
chóng, chính xác.
- Ưu tiên cứu người, tổ chức hướng dẫn thoát nạn trong khu vực xảy ra
thảm họa; bảo đảm chữa trị, ăn ở sinh hoạt tạm thời; khẩn trương phát hiện và
ngăn chặn nguy cơ cháy lan rộng, phát tán nhiều chất độc hại, khả năng nổ, sập
đổ công trình…
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- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình thường trực nhận tin,
xử lý thông tin; báo cáo, cập nhật tình hình kịp thời cho cấp có thẩm quyền theo
quy định khi xảy ra thảm họa cháy lớn; bảo đảm hậu cần phục vụ cho các lực
lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; huy động tối đa nguồn
lực, phương tiện, thiết bị chuyên dùng để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ; kịp thời điều tra nguyên nhân, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa đối
tượng gây cháy, nổ (nếu có) và khắc phục hậu quả thảm họa cháy lớn.
- Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện nâng cao nhận thức và khả
năng thường trực sẵn sàng ứng phó, phối hợp hiệu quảgiữa các lực lượng và khả
năng huy động ở mức cao nhất; chú trọng công tác diễn tập, thực tập phương án
ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư trên địa bàn huyện.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực
tham gia công tác PCCC và CNCH; phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra.
Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung, hình
thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, qua đó nâng cao ý thức,
trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về công tác PCCC và CNCH, nhất là các
sự cố cháy lớn tại khu dân cư và các biện pháp phòng tránh, biện pháp tự thoát
nạn và tích cực tham gia ứng phó khi cháy, nổ xảy ra.
2. Căn cứ đặc điểm, tình hình từng địa bàn, lĩnh vực quản lý để xây dựng kế
hoạch, phương án ứng phó với sự cố cháy lớn tại khu dân cư trên cơ sở coi trọng
phương châm “bốn tại chỗ”. Chú trọng tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy
và CNCH có sự tham gia của nhiều lực lượng do Công an huyện chủ trì tại các cơ
sở có nguy cơ xảy ra cháy lớn.
3. Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện PCCC và
CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở; có kế hoạch huy động ứng phó với cháy
lớn tại khu dân cư; tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng thiết bị, phương tiện,
dụng cụ PCCC và CNCH phục vụ ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư; đầu
tư kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
thực tế công tác chữa cháy và CNCH của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng
bước xã hội hóa công tác PCCC, nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp để
giảm vốn đầu tư từ ngân sách.
4. Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm an toàn PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật;
kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện các
giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề nổi lên gây mất an toàn về PCCC,
phòng ngừa sự cố, tai nạn hoặc gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ, nhất là các nguy cơ có thể dẫn đến thảm họa cháy lớn. Phát động phong
trào toàn dân PCCC, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an
huyện về dấu hiệu gây mất an toàn, nguy cơ xảy ra cháy, nổ có thể lan rộng thành
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thảm họa cháy lớn tại khu dân cư trên địa bàn huyện để kịp thời có biện pháp
phòng ngừa, xử lý, ngăn chặn.
5. Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng triển khai công tác
chữa cháy và CNCH đạt hiệu quả cao khi xảy ra cháy lớn; hạn chế đến mức thấp
nhất thiệt hại về người và tài sản.
III. MỨC ĐỘ, PHẠM VI, QUY MÔ VÀ PHÂN CẤP ỨNG PHÓ
THẢM HỌA
1. Mức độ thảm họa: Theo 03 mức độ sau:
- Mức độ 1: Cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư tập trung, gây sập đổ một số nhà,
công trình, hạng mục công trình, làm hàng chục người bị thương và mắc kẹt trong
khu vực xảy ra cháy; cần huy động nhanh chóng các lực lượng, phương tiện, tài
sản của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên phạm vi toàn huyện.
- Mức độ 2: Cháy, nổ xảy ra trên diện rộng và gây sập đổ nhiều nhà, công
trình, hạng mục công trình, làm hàng chục người chết, bị thương và mắc kẹt trong
khu vực xảy ra cháy; cần huy động nhanh chóng tổng lực các lực lượng, phương
tiện, tài sản của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên phạm vi toàn
huyện, đề xuất chi viện thêm các lực lượng, phương tiện của Công an tỉnh, một
số địa phương lân cận.
- Mức độ 3: Cháy, nổ xảy ra ở mức độ 2 nhưng vẫn phát triển phức tạp, có
nguy cơ gây cháy, nổ trên diện rộng lớn hơn, kèm theo nhiều khói, khí, hơi độc
hại và còn nhiều người bị mắc kẹt mà vượt quá khả năng xử lý của các lực lượng
cấp huyện và lực lượng chi viện; cần chi viện thêm các lực lượng, phương tiện
của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng liên quan và các địa
phương lân cận.
2. Phạm vi, quy mô thảm họa cháy lớn khu dân cư:
Đám cháy lan nhanh ra hàng chục căn nhà và công trình ở khu dân cư tập
trung nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có chứa vật liệu dễ cháy hoặc làm
bằng vật liệu dễ cháy (gỗ, nhựa tổng hợp, mút xốp, vải, xăng, dầu, dung môi…);
khu phố chợ mà tại khu vực xảy ra cháy có nhiều người bị thương vong, mắc kẹt
trong nhà, công trình. Lực lượng, phương tiện tại chỗ và các đơn vị Cảnh sát
PCCC&CNCH đầu tiên có mặt nhưng không thể khống chế được đám cháy; đám
cháy tiếp tục lan rộng, kèm theo các yếu tố nổ (khí gas, xăng, dầu…), sập đổ nhà
gây nguy hiểm cho nhiều người trên diện rộng.
3. Phân cấp ứng phó:
- Khi xảy ra thảm họa cháy lớn mức độ 1: Công an huyện tham mưu UBND
huyện huy động lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4, đồng thời
tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia ứng phó. Trường hợp
thảm họa cháy lớn vượt quá khả năng và xét thấy cần thiết thì Trưởng Công an
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huyện báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện kịp thời báo cáo, đề nghị Công an
tỉnh chi viện lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó thảm họa cháy lớn.
- Khi xảy ra thảm họa cháy lớn mức độ 2: Do Công an tỉnh chủ trì, phối hợp
UBND huyện và các địa phương lân cận tham gia ứng phó thảm họa cháy lớn
khu dân cư.
- Khi xảy ra thảm họa cháy lớn mức độ 3: Công an tỉnh sẽ báo cáo UBND
tỉnh, Bộ Công anđể chỉ đạo công tác ứng phó.
IV. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH
XỬ LÝ CHÁY LỚN
1. Lực lượng huy động:
a) Chủ trì: Công an tỉnh (trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm
nòng cốt); Công an huyện(Đội Cảnh sát QLHC về TTXH) và các lực lượng làm
nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở (lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở).
b) Phối hợp:
- Lực lượng Quân đội: BCH Quân sự huyện; BCH Quân sự các xã, thị trấn.
- Lực lượng Công an xã, thị trấn.
- Lực lượng 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 nơi xảy ra cháy lớn.
- Điện lực Lập Thạch (khu vực Sông Lô), Nhà máy nước Sông Lô.
c) Lực lượng các ngành, địa phương lân cận được huy động chi viện.
2. Phương tiện:
- Các loại phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH
của Công an tỉnh.
- Phương tiện, dụng cụ, thiết bị chữa cháy, CNCH và các trang thiết bị
chuyên dụng khác của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn
huyện có thể huy động để tham gia ứng phó với cháy lớn.
- Phương tiện của các ngành, địa phương lân cận được huy động chi viện.
3. Quy trình xử lý cháy lớn:
a) Nguyên tắc:
Thực hiện theo Điều 30, Luật Phòng cháy, chữa cháy quy định biện pháp cơ
bản trong chữa cháy:
- Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy.
- Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.
- Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.
b) Quy trình:
- Cơ sở, địa bàn nơi xảy ra cháy thì người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình
phải chỉ huy nhanh chóng thoát nạn, cứu người bị nạn và tổ chức công tác chữa
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cháy. Chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương
cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu người bị nạn và chữa cháy.
- Khi phát hiện cháy và cháy lớn tại cơ sở trong khu dân cư, lực lượng
PCCC cơ sở cần đồng thời xử lý các việc sau:
+ Báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.
+ Tổ chức cứu chữa ban đầu khi đám cháy mới phát sinh, hướng dẫn thoát
nạn và phối hợp với lực lượng PCCC tổ chức cứu người, cứu tài sản.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy.
- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh và lực lượng Công an
huyện là đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố cháy, nổ. Khi có cháy lớn thì nhanh
chóng điều động lực lượng và phương tiện tối đa của đơn vị đến hiện trường làm
công tác chữa cháy và CNCH.
- Lực lượng Công an huyện phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ số 4 huy động tối đa lực lượng, phương tiện của mình để tham gia chữa cháy
và CNCH, báo cáo UBND huyện đề nghịCông an tỉnhchi viện lực lượng, phương
tiện PCCC và CNCH các địa phương lân cận để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai
nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện; báo cáo UBND tỉnh,
Công an tỉnh về tình hình diễn biến vụ cháy và đề xuất huy động lực lượng, phương
tiện của các cấp, các ngành tham gia công tác CNCH và phục vụ chữa cháy.
V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CƠ BẢN
1. Tổ chức cứu người:
- Hướng dẫn người ở khu vực cháy thoát ra ngoài an toàn và tạo điều kiện
cho các lực lượng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ.
- Cứu người bị kẹt không có khả năng thoát khỏi khu vực cháy như: Bị kẹt ở
trên các tầng cao của khu nhà, kẹt do lửa bao vây, bị ngạt khói, hơi khí độc không
thể thoát khỏi khu vực cháy.
- Tổ chức sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa người bị nạn, bị bỏng, bị
thương đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.
2. Tổ chức chữa cháy, chống nổ, chống độc:
- Huy động lực lượng, phương tiện và áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật
chữa cháy thích hợp để ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy.
- Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật để dò tìm, phát hiện và ngăn
ngừa sự tác động của hơi, khí độc hoặc chất nổ có trong đám cháy nhằm bảo đảm
an toàn trong quá trình xử lý sự cố.
- Huy động lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ, giải tán đám đông, bảo đảm
trật tự, phân luồng giao thông trong và ngoài khu vực cháy.
3. Tổ chức cứu tài sản ra khỏi khu vực cháy:Huy động lực lượng, phương
tiện triển khai công tác cứu tài sản, khẩn trương triển khai các biện pháp chữa
cháy, chống nổ, khói khí độc và bảo vệ an toàn tài sản quan trọng (nếu có).
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4. Ổn định tình hình, khắc phục hậu quả:
- Sau khi xử lý sự cố xong, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan ổn định
tình hình, khắc phục hậu quả, giúp đỡ, cứu trợ nạn nhân, chăm sóc sức khỏe, ổn
định đời sống, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an
toàn xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động xã hội khác.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra
xác định nguyên nhân vụ cháy.
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện:
- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch
để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH; nghiên cứu, đề xuất xây
dựng các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH, các điều kiện
bảo đảm để đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH ứng phó thảm họa cháy lớn;
- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện; Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị
huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực luợng PCCC cơ sở, dân phòng; thực
hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH (lực
lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ);
- Chỉ đạo việc xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình, điển hình tiên
tiến trong phong trào toàn dân PCCC; đề nghị khen thuởng những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH ứng phó thảm họa
cháy lớn; tổng hợp tình hình, tổ chức sơ kết, tổng kết theo chuyên đề về công tác
PCCC và CNCH ứng phó thảm họa cháy lớn; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin,
báo cáo tình hình, kết quả công tác PCCC và CNCH theo quy định.
2. Công an huyện:
- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 631/KH-UBND
ngày 28/4/2021 của UBND huyện về triển khai, thực hiện 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; Văn bản số 850/UBND-CA ngày
25/5/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư,
hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.
- Tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện
khi có sự thay đổi nhằm bảo đảm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng
cụ PCCC và CNCH để chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy như:
an ninh, trật tự, thông tin liên lạc, hậu cần, y tế.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa – TTTT và các cơ quan
truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
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PCCC và CNCH; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn
dân PCCC; đặc biệt chú trọng hướng dẫn các biện pháp PCCC, kỹ năng thoát
hiểm, thoát nạn và cứu người trong đám cháy bằng các hình thức phù hợp, sát với
thực tế từng địa bàn, cơ sở, khu dân cư.
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH tại địa bàn, cơ
sở, nhất là các cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Khảo sát, đánh giá
thực trạng công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư để tham mưu UBND huyện
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị
trấntham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức luyện tập,
diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn có huy động nhiều lực lượng,
phương tiện tham gia theo quy định.
- Chỉ đạo, phân công lực lượng tham gia chữa cháy, CNCH; tổ chức đảm
bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông thông suốt cho các lực lượng tham gia
chữa cháy và CNCH tiếp cận hiện trường nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi
cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ; bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và
công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng sự cố cháy lớn để
phá hoại, chiếm đoạt tài sản và có hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo
ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và
CNCH khi xảy ra sự cố cháy lớn.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp
vụ PCCC và CNCH cho các lực lượng liên quan để bảo đảm chủ động triển khai
lực lượng đáp ứng yêu cầu ứng phó với cháy lớn tại khu dân cư.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiến hành hướng dẫn sơ tán, di
chuyển cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, ban ngành và người dân sinh
sống tại các khu vực lân cận có khả năng bị cháy lan đến nơi an toàn.
- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện
trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật và đảm
bảo ANTT việc khắc phục hậu quả vụ cháy.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác ứng phó với thảm họa
cháy lớn tại khu dân cư để đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác ứng phó với cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
do cháy, nổ gây ra.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn
sàng hiệp đồng tham gia ứng phó với các tình huống cháy lớn tại khu dân cư khi
có yêu cầu.
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- Phối hợp với Công an huyện tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống
chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sỹ bảo đảm sử dụng thành thạo các loại
phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, tìm kiếm CNCH được trang bị.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quantrong việc huy động
lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH khi có tình huống cháy lớn
xảy ra; phối hợp tham gia khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định đời sống.
4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý
chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo Luật Xây dựng và
các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh có liên quan
đến công tác PCCC.
- Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng hướng dẫn các chủ
đầu tư thực hiện nghiêm các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm
pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng các công trình.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan tham mưu
UBND huyện để có lộ trình đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông trong
tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu PCCC và CNCH.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cấp thoát nước thường xuyên kiểm tra, bảo
dưỡng hệ thống trụ nước chữa cháy trên địa bàn huyện; rà soát, đề xuất lắp đặt mới
các trụ nước chữa cháy tại các khu vực dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy
lớn. Tập trung lưu lượng, cột áp các trụ nước chữa cháy ở khu vực xảy ra cháy, đảm
bảo lưu lượng và áp lực nước liên tục trên đường ống tại khu vực xảy ra cháy lớn.
- Huy động các lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý phối hợp
tham gia xử lý các sự cố cháy khu dân cư khi có yêu cầu.
5. Trung tâmY tế huyện:
- Huy động lực lượng y, bác sỹ và phương tiện, dụng cụ cấp cứu, cơ số thuốc
đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị khi xảy ra sự cố cháy lớn có thiệt hại về người.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng,
chống dịch bệnh ở khu vực xảy ra cháy lớn.
6. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn
vị có liên quan thường xuyên rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
huyện, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch về PCCC.
- Hàng năm phối hợp Công an huyện lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố cháy
lớn trên địa bàn huyện trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.
- Thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính đối với các chương
trình, đề án, dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm
bảo hoạt động, phục vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.
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- Tham mưu trình HĐND huyện, UBND huyện bố trí kinh phí cho hoạt
động PCCC và CNCH trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng - an ninh,
phòng, chống thiên tai hàng năm theo quy định của pháp luật.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TTTT:
- Phối hợp với Công an huyện tăng cường xây dựng, đưa các tin, bài, phóng
sự tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH, cảnh báo trên các phương tiện
thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp chữa
cháy, tự thoát nạn và cứu người trong đám cháy. Thông tin, định hướng dư luận
về những sự cố cháy lớn xảy ra trên địa bàn.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone...) ưu tiên
và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu liên lạc phục vụ công
tác chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
9. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị khác trên địa
bàn huyện
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Quyết định số
1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của
Chính phủ về Phòng thủ dân sự; các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh,
Huyện ủy, UBND huyện về công tác PCCC và CNCH đến cán bộ, công chức, viên
chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong
công tác phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC
và CNCH đến các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; nhân rộng điển hình tiên
tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích
trong công tác PCCC và CNCH.
- Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho
công tác PCCC và CNCH.
10. UBND các xã, thị trấn:
- Phối hợp tham mưu quy hoạch hạ tầng PCCC gắn liền với quy hoạch kinh
tế - xã hội của địa phương; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu công tác PCCC&CNCH.
- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC
cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham
gia PCCC trên địa bàn.
- Chỉ đạo việc rà soát các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao để có biện
pháp phòng ngừa; xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng
để huy động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố cháy lớn trên địa bàn quản lý, khắc
phục hậu quả khi có cháy lớn xảy ra.
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- Nắm tình hình cơ sở xảy ra sự cố cháy lớn và tình hình các cơ sở khác
trong khu dân cư, thông tin đầy đủ tình hình cơ sở bị cháy để hỗ trợ cứu người,
chống cháy lan và chữa cháy theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. Huy động tổng
hợp các lực lượng, nguồn lực tham gia chữa cháy. Chủ động di dời dân cư kịp
thời ra khỏi khu vực nguy hiểm.
- Xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư trên địa bàn.
Hàng năm dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn.
11. Điện lực Lập Thạch (khu vực Sông Lô):
Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư
để phòng ngừa mất an toàn từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các
biện pháp sử dụng điện an toàn. Kịp thời cắt điện ở khu vực cháy để bảo đảm an
toàn cho việc chữa cháy và CNCH.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được phân công chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm
(trước ngày 10/12), báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (qua
Công an huyện) để theo dõi, tham mưu chỉ đạo.
2. Giao Công an huyện chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc
triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả
thực hiện báo cáo 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:
- UBND tỉnh;
- 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; BCH Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Điện lực Lập Thạch (khu vực Sông Lô);
- Lưu: VT, CAH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Quang Nghiệp

