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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC" và  

“Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư trên địa bàn xã 
 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND-CAH  ngày 27/01/2023 của Công an 

huyện Nghĩa Hưng về xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa 

cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư trên địa bàn huyện Nghĩa 

Hưng. Ủy ban nhân dân xã Phúc Thắng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

xây dựng mô hình phong trào "Tổ liên gia an toàn PCCC" và “Điểm chữa cháy 

công cộng” tại khu dân cư trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác PCCC; từng 

bước xây dựng các Xóm đạt yêu cầu về phòng cháy chữa cháy …, nhằm chủ 

động đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả đối với sự cố tai nạn cháy nổ, làm giảm 

đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra và thiệt hại về người và tài sản do cháy, 

nổ gây ra tại địa bàn xã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự phục vụ có hiệu quả 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC, gắn xây dựng 

mô hình với phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể của xã. Từng bước đưa 

phong trào toàn dân tham gia PCCC trở thành một trong những nội dung của 

cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng 

bước đạt chuẩn về yêu cầu phòng cháy chữa cháy. 

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác 

PCCC tại địa bàn, cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của lực lượng dân phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu PCCC tại chỗ, từng 

bước xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” để đảm bảo an 

toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn toàn xã. 

4. Tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào 

toàn dân tham gia PCCC trong tình hình hiện nay. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, KHẨU HIỆU, NỘI DUNG MÔ HÌNH 

1. Phạm vi:  Xóm, xã 

2. Đối tượng thực hiện: Đảng ủy, UBND, trưởng xóm; cán bộ, công nhân 

viên chức, quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên, tín đồ các tôn giáo trên địa 

bàn xã. 

3. Thời gian 
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Tổ chức Hội nghị ra mặt mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" để đảm bảo 

an toàn phòng cháy và chữa cháy trước ngày 20/02/2023 và đi vào hoạt động 

ngay sau khi ra mắt. 

4. Nội dung mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại khu dân cư 

4.1. Thành lập tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư: Tổ liên gia gồm từ 

05 đến 15 hộ gia đình (nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) liền kề 

nhau. 

4.2. Điều kiện đối với mô hình 

4.2.1 Có quy chế hoạt động của tổ liên gia (phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

tổ trưởng, tổ viên, chủ hộ gia đình và các thành viên thuộc các hộ gia đình; chế 

độ hoạt động..). 

4.2.2 Có phương tiện PCCC và CNCH 

- Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay (loại bình bột 

ABC hoặc bình khí C02) và tối thiểu 01 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, 

búa, rìu...). Các phương tiện để ở nơi quy định (dễ thấy, dễ lấy). 

- Mỗi hộ gia đình lắp đặt 01 chuông báo cháy tại tầng 1 (độ cao từ 2,5m - 

3m); lắp đặt 02 nút ấn báo cháy (01 nút ấn ờ trong nhà, 01 nút ấn ngoài nhà) ở 

các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình. Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia 

đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau (bảo đảm khi ấn bất kể nút ấn nào thì 

toàn bộ chuông cùa các hộ gia đình cùng kêu). 

- Các thành viên hộ gia đình cài đặt và sử dụng thành thạo App báo cháy 

114, trong đó lưu ý cập nhật danh sách thành viên trong tổ liên gia để sử dụng 

tính năng “Tôi an toàn”, thông báo an toàn khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố. 

4.3. Thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH 

- Mỗi hộ gia đình thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC (bố trí mặt 

bằng, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn về PCCC; sắp 

xếp vật dụng, thiết bị, chất cháy gọn gàng, không cản trở lối và đường thoát nạn, 

không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, ổ cắm điện, aptomat, cầu dao, thiết bị tiêu 

thụ điện có sinh nhiệt). 

- Mỗi hộ gia đình chuẩn bị sẵn các phương án thoát nạn (qua cửa chính, 

cửa phụ, qua ban công, qua nhà hàng xóm liền kề, lối lên mái, sử dụng thang 

dây...) phòng khi có sự cố cháy xảy ra và phổ biến đến tất cả các thành viên trong 

gia đình. 

- Thành viên trong các hộ gia đình chủ động học tập, nghiên cứu kiến thức, 

kỹ năng PCCC và CNCH; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định, quy chế hoạt 

động của tổ liên gia, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 

biết cách thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

4.4. Tổ chức hoạt động 

4.4.1. Chủ hộ gia đình chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các điều 

kiện an toàn PCCC và thoát nạn đối với hộ gia đình mình. Tổ trưởng tổ liên gia 
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định kỳ (6 tháng/lần) kiểm tra việc thực hiện các điều kiện PCCC tại các hộ gia 

đình trong tổ liên gia. 

4.4.2. Định kỳ (6 tháng hoặc 01 năm/lần) tổ chức họp tổ liên gia để phổ biến 

kiến thức PCCC, CNCH và nắm tình hình thực hiện công tác PCCC của các hộ gia 

đình. Tổ chức họp đột xuất rút kinh nghiệm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại tổ liên 

gia. 

4.5. Xử lý tinh huống khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn 

Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại bất kỳ hộ gia đình nào trong tổ liên 

gia, các bước xử lý như sau: 

Người phát hiện cháy, nổ, tai nạn, sự cố ấn chuông báo động cho các hộ 

gia đình biết, báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (qua số máy 114 

hoặc App báo cháy 114), UBND hoặc Công an xã. 

Thành viên của các hộ gia đình trong tổ liên gia sử dụng phương tiện chữa 

cháy, dụng cụ phá dỡ của gia đình mình tham gia chữa cháy, cứu người bị nạn. 

Tổ trưởng tổ liên gia chỉ huy chữa cháy, cứu người bị nạn, thông báo cho 

lực lượng dân phòng, Công an xã, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; báo cáo 

tình hình vụ việc và bàn giao lại quyền chỉ huy khi lực lượng dân phòng, Công an 

xã, hoặc Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, vận động 

1.1. Nội dung tuyên truyền: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực 

lượng dân phòng, “Tổ liên gia an toàn PCCC” và Bí thư chi bộ, Trưởng xóm và 

người đứng đầu đơn vị cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân cài đặt, sử dụng 

thành thạo ứng dụng Báo cháy 114”; quan tâm theo dõi và tương tác với tài 

khoản  Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” để cập nhật tình hình cháy, nổ và 

các quy định về PCCC và CNCH; kịp thời chia sẻ các tin bài tuyên truyền PCCC 

trên các trang mạng xã hội (zalo, facebook) do Công an xã quản lý. 

1.2. Biện pháp tuyên truyền:  

Phát các phóng sự, bài viết, tin bài trên hệ thống loa truyền thanh và lưu 

động trên xe mô tô Công an xã; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

doanh nghiệp, trường học thông qua các hoạt động, những buổi sinh hoạt chính 

trị định kỳ lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên, học sinh, 

sinh viên; căng băng rôn, kẻ vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu; phát biểu mẫu và tổ 

chức ký cam kết. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã 

hội, mạng điện thoại di động phục vụ cho công tác tuyên truyền. 

2. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về 

PCCC&CNCH 

- Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp chống đối không thực thi các 

quy định của pháp luật, quy định phòng cháy chữa cháy. 
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- Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm 

chống người thi hành công vụ, lợi dụng sự cố cháy để trộm cắp tài sản... 

3. Gắn kết việc thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” với các 

phong trào, cuộc vận động khác 

- Gắn kết việc thực hiện mô hình  "Tổ liên gia an toàn PCCC"  với các 

phong trào, cuộc vận động khác của các ban, ngành, đoàn thể như: phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của Ủy ban 

MTTQ; mô hình “Tổ Cựu chiến binh vì dân”; mô hình “Phát động đoàn viên, 

thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. 

 IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Công an xã 

  - Phối hợp với Ban VH-TT, Tư pháp tăng cường công tác truyền phổ biến 

kiến thức và pháp luật PCCC đến cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đang học 

tập công tác và làm việc trên địa bàn. 

  - Tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã thành lập, củng cố đội dân phòng và 

trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng này, đảm bảo mỗi tổ có 20 đồng chí 

dân phòng đủ về số lượng, được trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC và hoạt 

động có hiệu quả. 

  - Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân PCCC; phối 

hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH trên địa bàn dân cư, tổ chức 

chữa cháy, bảo vệ hiện trường vụ cháy và khắc phục hậu quả khi có cháy, nổ xảy 

ra; đưa các nội dung tiêu chí mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” vào phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn. 

  - Phối hợp với Chi bộ, trưởng Xóm, Ban công tác mặt trận tại các khu dân 

cư tiến hành rà soát, thống kê lập danh các “Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa 

bàn; các hộ có lắp đặt “chuồng cọp”. Tổ chức cho các hộ dân và các hộ kinh 

doanh trên địa bàn ký cam kết tích cực tham gia thực hiện mô hình “Tổ liên gia 

an toàn PCCC“ gắn với việc thực hiện các mô hình phong trào đang phát huy 

hiệu quả cao ở địa phương. Cam kết 100% các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, 

hộ kinh doanh trên địa bàn xãcó lồng sắt tự nguyện tháo gỡ hoặc tạo cửa trên 

lồng sắt để tạo lối thoát nạn; vận động người dân trang bị bình chữa cháy và các 

thiết bị chữa cháy cần thiết. Thông qua đó, nhằm nâng cao ý thức tự phòng, tự 

bảo vệ, tự phát hiện và tự thấy được trách nhiệm của mình trong công tác 

PCCC&CNCH. 

  - Tham mưu UBND xã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, xử lý 

vi phạm luật PCCC theo thẩm quyền. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp 

đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở trên địa bàn xã. 

  2. Ban Văn hóa, thông tin xã 
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  - Phối hợp với công an xã xây dựng các bài tuyên về PCCC (trong đó nhấn 

mạnh về trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân; các biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy; các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy 

định); các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến chảy, nổ; các vụ cháy điển hình gây 

thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản 

lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng 

sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ 

năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng; 

nội dung những tiêu chí mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" … 

  - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, các bảng tin 

của Xóm, treo pano, áp phích tuyên truyền về công tác PCCC.  

 3. Các Xóm  

  - Gửi bản đăng ký thực hiện mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", danh 

các tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn về UBND xã trước ngày 08/02/2023.  

  - Tổ chức sinh hoạt tổ dân để phát động thực hiện mô hình "Tổ liên gia an 

toàn PCCC", đồng thời thông báo thường xuyên qua loa phóng thanh của Xóm 

để duy trì mô hình; tổ chức cho 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, hộ gia đình và nhân dân đăng ký tham gia mô hình. 

  - Tiến hành rà soát, xây dựng lại nội dung thực hiện Kế hoạch chi tiết, phù 

hợp với tình hình thực tế tại tổ dân (nếu thấy cần thiết) để triển khai mô hình "Tổ 

liên gia an toàn PCCC" đảm bảo các tiêu chí theo quy định. 

  - Khảo sát, thống kê nguồn nước chữa cháy, các phương tiện, dụng cụ 

PCCC các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình và nhân 

dân tại địa bàn để có kế hoạch huy động tham gia chữa cháy khi cần thiết. 

  - Vận động các hộ gia đình tự trang bị phương tiện PCCC, phấn đấu 100% 

các hộ gia đình có lồng sắt, chuồng cọp, có 01 lối thoát nạn thì tháo gỡ lồng sắt, 

chuồng cọp, tạo lối thoát nạn thứ 2. 

  4. Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã 

 Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phưởng tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động, phổ biến trong nhân dân về thực hiện mô hình "Tổ liên 

gia an toàn PCCC" theo các tiêu chí đã được ban hành. 

5. Trạm y tế xã: 

- Hướng dẫn công tác CNCH khi cần thiết cho các "Tổ liên gia an toàn 

PCCC“ trong việc sơ cấp cứu đối với người bị nạn như sơ cấp cứu khi bị ngạt 

khói, ngưng tim, ngưng thở, bị bỏng nóng, bỏng lạnh... 

- Thực hiện các nội dung khác thuộc lĩnh vực chuyên môn y tế nhằm hạn 

chế tối đa hậu ủa liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người khi có sự cố 

cháy, nổ xảy ra. 

6. Các đội dân phòng: 

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Trưởng xóm, CSKV quản lý tốt địa bàn, 
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vận động người dân trên địa bàn tham gia tổ tự quản; tham gia, hỗ trợ hoạt động 

của các "Tổ tự quản" trên địa bàn khi có yêu cầu. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành viên Ban 

chỉ đạo xã, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc. 

2. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp Văn phòng Thống kê xã giúp Ban chỉ 

đạo xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 

huyện về tình hình, kết quả triển khai phong trào trên địa bàn xã. Định kỳ hàng 

tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban chỉ 

đạo huyện (thông qua Công an huyện). 

3. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về Công an xã để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo huyện xem xét, chỉ 

đạo./. 

Nơi nhận: 
- TT huyện uỷ, HĐND, UBND TP; 

- Ban chỉ đạo PCCC huyện;  

- Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã; 

- Cơ quan, doanh nghiệp, trường trên địa bàn. 

- Lưu: VT. 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

   Trần Văn Quân 
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