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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng  

phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện 

Xuân Trường về thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH năm 2023; Kế hoạch số 

312/KH-CAT-PC07 ngày 21/1/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) 

- Công an tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng 

phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2023 của lực lượng Cảnh sát PCCC và 

CNCH. Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thượng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ 

Công an về công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và 

CNCH. Phát huy, đẩy mạnh, đa dạng hóa, tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng 

xã hội phục vụ công tác tuyên truyền PCCC và CNCH. 

2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, phát huy sức 

mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị đối với công tác PCCC và 

CNCH, bảo đảm thực hiện nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 

100% khu dân cư, xóm và “Điểm chữa cháy công cộng”; hướng dẫn 100% hộ gia 

đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia mô hình “Tổ liên gia an 

toàn PCCC”; 100% hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 2 tầng trở 

lên mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô 

sơ; vận động các hộ gia đình có nhà để ở trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ 

phá dỡ thô sơ; 100% hộ gia đình có ít nhất 01 thành viên được huấn luyện kỹ năng 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

 3. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo hiệu 

quả, theo đúng tiến độ đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tham mưu Đảng ủy xã Xuân Thượng ban hành Nghị quyết về xây dựng 

mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, mở lối thoát 

nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, tham gia tuyên 

truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC; yêu cầu các Chi bộ xóm xây dựng Nghị quyết, 

kế hoạch để tổ chức thực hiện, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng 

tháng. 

2. Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo các ban, ngành đoàn 

thể tham gia, nòng cốt là lực lượng Công an xã Xuân Thượng , Đội trưởng, Đội 

phó đội dân phòng PCCC, Bí thư, xóm trưởng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, nhân 
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viên điện lực khu vực,... tham gia vào triển khai công tác tuyên truyền và xây dựng 

các mô hình trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn. 

3. Ban văn hóa thông tin xã Xuân Thượng tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH tới toàn thể người dân trên địa 

bàn. Tuyên truyền pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH; hướng dẫn 

kẻ vẽ, căng treo panô, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền về PCCC tại các 

cơ quan, đơn vị, khu dân cư, nơi cộng cộng, trên các tuyến đường giao thông, địa 

bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy, nổ, nhất là trong mùa nắng nóng, hanh khô, các 

hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy. 

4. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn nội dung, phương pháp 

tổ chức thực hiện cho các lực lượng tham gia (có thể kết hợp mời đại diện hộ gia 

đình trên địa bàn để tuyên truyền, huấn luyện về PCCC, nội dung mô hình “Tổ liên 

gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”); giao chỉ tiêu thành lập mô hình 

“Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” dựa trên số hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc điểm giao thông xóm đội. Đảm 

bảo thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Trong tháng 2/2023, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, 

Đội dân phòng PCCC triển khai tổ chức rà soát, lập danh sách toàn bộ các hộ gia 

đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình có nhà ở, tuyên 

truyền vận động trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, tạo lối 

thoát nạn thứ 2, phát tờ rơi đối với từng hộ gia đình. Trên cơ sở tổng số hộ gia đình 

ở từng xóm và nội dung tiêu chí hướng dẫn mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 

“Điểm chữa cháy công cộng” của Cục C07 – Bộ Công an, để dự tính tổng số mô 

hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng” phải thành lập trên 

địa bàn (hoàn thành trước ngày 01/3/2023). 

Bước 2: Từ 01/3/2023 - 15/5/2023, UBND xã chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu 

thực hiện xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đối với khu dân cư và 

100% các hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, “Điểm chữa cháy 

công cộng” bảo đảm theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Cục C07, kết hợp với 

thực tập phương án chữa cháy phối hợp tại khu dân cư. Lấy lực lượng nòng cốt là 

Công an xã Hồng Thuận, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, Bí thư, xóm trưởng, 

Trưởng ban công tác mặt trận, nhân viên điện lực... tham gia vận động và cùng với 

các hộ gia đình thực hiện. Đối với các hộ gia đình khó khăn, UBND xã nghiên cứu 

hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện mô hình (hoàn thành trước ngày 15/5/2023). 

* Trong đó, yêu cầu thành lập mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại 

khu dân cư, như sau: 

- Mỗi Tổ liên gia gồm từ 05 đến 15 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất 

kinh doanh trở lên. Do Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập, ban hành quy 

chế hoạt động (theo mẫu hướng dẫn của Cục C07 – Bộ Công an). 

- Mỗi hộ gia đình trong Tổ liên gia phải bảo đảm điều kiện:  

+ Có lối ra thoát nạn thứ 2; 01 bình chữa cháy xách tay; 01 dụng cụ phá 

dỡ thô sơ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...). Có hệ thống nút ấn (sử dụng công 

tắc điện hoặc nút ấn báo cháy), thiết bị báo sự cố cháy bằng âm thanh, ánh 

sáng; (1) Nút ấn lắp ở bên trong hộ gia đình: Có ít nhất 01 nút ấn tại khu vực sản 
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xuất, kinh doanh; 01 nút ấn tại khu vực sử dụng để ở; (2) Nút ấn lắp ở bên ngoài hộ 

gia đình: Căn cứ điều kiện thực tế, có thể lắp đặt nút ấn tại cửa của từng hộ gia 

đình hoặc 01 nút ấn dùng chung cho nhiều hộ gia đình trong tổ liên gia (mỗi 

nút ấn sử dụng chung cho không quá 05 hộ gia đình). Nút ấn được lắp đặt ở độ 

cao từ 1,5m - 2m. 

+ Chuông, còi báo sự cố cháy bằng âm thanh (sử dụng chuông hoặc còi báo 

động): Có ít nhất 01 chuông (còi) lắp ở bên trong nhà tại vị trí phù hợp. Chiều cao 

lắp đặt thiết bị từ 2,5m - 3m. 

+ Đèn báo sự cố (đèn chiếu sáng, đèn chớp, đèn báo cháy…): Có 01 đèn 

chiếu sáng lắp ở bên ngoài của hộ gia đình. 

+ Dây dẫn, nguồn cấp cho hệ thống: Lựa chọn tiết diện dây dẫn điện phải 

bảo đảm cấp nguồn cho tất cả chuông (còi) và đèn báo cháy của hộ gia đình trong 

tổ liên gia cùng hoạt động, nhất là chuông (còi), đèn của hộ gia đình ở cuối tuyến. 

Nguồn điện cấp cho hệ thống được đấu nối trước cầu dao tổng của hộ gia đình. 

Bước 3: Từ ngày 01/6/2023 - 30/10/2023, tổ chức các lớp huấn luyện kỹ 

năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn quản lý, 

yêu cầu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 thành viên tham gia (hoàn thành trước 

ngày 30/10/2023). 

* Yêu cầu về xây dựng điểm chữa cháy công cộng: Tại các ngõ, hẻm sâu 

tập trung nhiều nhà có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được. 

Mỗi điểm được trang bị 02 bình chữa cháy; xà beng, kìm cộng lực (căn cứ điều 

kiện thực tế); nội quy quản lý, sử dụng phương tiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể, theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND xã để theo dõi, chỉ đạo.  

2. Giao Công an xã Xuân Thượng chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 

liên quan giúp UBND xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; 

định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND xã và Công an 

huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND huyện; 

(để báo cáo); 

- Công an huyện;  

(Để báo cáo);  

- Các PCT UBND xã; 

(để chỉ đạo); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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