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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA LỢI 

 

Số: 13/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghĩa Lợi, ngày 08 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai 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&CNCH 

 

Thực hiệnKế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện 

Nghĩa Hưngvề thực hiện công tác PCCC và CNCH năm 2023;Nghị quyết số  

63/NQ/ĐU ngày 07/02/2023 của Đảng ủy xã Nghĩa Lợi,UBNDxã Nghĩa Lợi xây 

dựng Kế hoạch triển khainhư sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào toàn dân PCCC và CNCH, 

triển khai xây dựng mô hình“Tổ liên gia an toàn PCCC”tại 100% cở sở thôn, 

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% 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, góp phần đảm bảo an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xãKịp thời phát hiện, ngăn chặn các tiềm 

ẩn nguy cơ dẫn đến cháy nổ và hậu quả đáng tiếc xảy ra tại các hộ dân, nhà để ở 

kết hợp sản xuất kinh doanh. 

2.Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về công tác 

PCCC&CNCH, từ đó tự giác mở lối thoát nạn thứ 2, tháo dỡ lồng sắt (chuồng cọp) 

đối với nhà ống và các công trình khác chưa đảm bảo lối thoát nạn, tự trang bị 

dụng cụ chữa cháy tại chỗ nhằm hạn chế ngay từ đầu những nguyên nhân phát sinh 

và hậu quả của sự cố cháy, nổ xảy ra. Tích cực tham gia xây dựng mô hình:“Tổ 

liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”,tham gia tuyên truyền 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an xã 

- Tham mưu, đề xuất UBND xã, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH các biện pháp, 

giải pháp vận động quần chúng tham giaviệc xây dựng các mô hình, có ý thức 

trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho bản thân, gia đình 

và cộng đồng để chủ động mở lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị bình chữa cháy xách 

tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và tham gia tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ 
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PCCC&CNCHđảm bảo tiến độ đề ra, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, 

an toàn xã hội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

- Tham mưu UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH cấp xã để chỉ 

đạo các ban, ngành đoàn thể tham gia, nòng cốt là lực lượng Công an, Đội 

trưởng, Đội phó đội dân phòng, Bí thư chi bộ, trưởng xóm, Đoàn thanh niên, Hội 

Phụ nữ, Điện lực xã... 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&CNCH, 

nội dung mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” phù 

hợp và tiết kiệm); 

- Tham mưu UBND xã, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã 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 

cho các thôn, xóm. Đảm bảo thực hiện theo các bước, cụ thể như sau: 

+ Đối với các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy 

công cộng” đã xây dựng yêu cầu kiểm tra, rà soát các trang thiết bị theo tiêu chí, 

tổ chức hội nghị ra mắt (xong trước ngày 25/02/2023). 

+ Rà soát, thống kê, tách, gộp các hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản 

xuất kinh doanh theo số lượng quy định để thực hiện xây dựng mô hình “Tổ liên 

gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, đảm bảo mỗi xóm có 01 mô 

hình và 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nằm trong mô hình “ Tổ liên 

gia an toàn PCCC” (xong trước 10/5/2023). 

+ Từ ngày 01/6/2023 – 30/10/2023, tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC&CNCH 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 với nội dung của đơn vị chuyên 

môn hướng dẫn(hoàn thành trước ngày 15/10/2023). 

-Phối hợp với các (thôn, xóm, TDP), Đoàn thanh niên, đài truyền thanh, 

hội phụ nữ, UB mặt trận Tổ quốc và các ban ngành liên quan, tổ chức vận động, 

tuyên truyềnvề các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC&CNCH, trong 

đó tập trung các nội dung chính sau: 

+ Quy định về an toàn PCCC&CNCH đối với hộ gia đình, hộ gia đình kết 

hợp sản xuất, kinh doanh và đối với các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất khác hoạt 

động trên địa bàn. 

+  Lợi ích, yêu cầu tất yếu của việc tham gia xây dựng các mô hình “Tổ 

liên gia an toàn PCCC”,“Điểm chữa cháy công cộng” (hiệu quả của việc huy 

động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ..) 

+ Lợi ích khi mở lối thoát nạn thứ 2 và việc tự trang bị dụng cụ chữa cháy 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và tham gia các lớp 

tuyên truyền huấn luyện kỹ năng về PCCC, thoát nạn thoát hiểm, việc cài đặt 

App “Báo cháy 114”. 
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+ Tuyên truyền rộng rãi về hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân đảm 

bảo an toàn PCCC&CNCH tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức, 

nội dung, thời gian phù hợp với tình hình địa phương (trong đó lưu ý: “mô hình tỏ 

liên gia an toàn PCCC” có hiệu quả cả trong phòng chống tội phạm đột nhập nhà 

dân, yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp như cần hỗ trợ đưa người đi cấp cứu,..) 

2. Công chức Văn hoá xã 

- Phối hợp với Công an xã xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền,đăng tải 

thông tin tuyên truyền, hoạt động về công tác PCCC và CNCH, nhất là ý nghĩa, 

lơi ích củaviệc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy 

công cộng”, mở lối thoát nạn thứ 2 vàtự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng 

cụ phá dỡ thô sơtrên cổng thông tin điện tửcủa UBND xã và đăng phát trên đài 

phát thanh xã tại các khung giờ phù hợp(mỗi tháng đăng ít nhất 01 tin, bài). 

- Phối hợp vớiCông an xã tham mưu UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo 

chi bộ các thôn, xóm tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình của cán bộ và 

người thân tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy; 

tham gia mô hình “Tổ liên gia an toànPCCC”,“Điểm chữa cháy công cộng”, các 

lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC do lực lượng Công an, chính quyền địa phương 

tổ chức. 

3. Ban chỉ huy Quân sự 

- Phối hợp Công an xã, Đội dân phòng tại các xóm thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình an 

toàn PCCC,chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH, tham gia các lớp 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC. 

- Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ theo địa bàn thôn, xóm tích cực tham gia 

xây dựng các mô hình PCCC, vận động người thân, gia đình tham gia các lớp 

tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng về PCCC&CNCH. 

4.Chi bộ, chính quyền các xóm 

- Ban hành Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện, đăng ký xây dựng mô hình trên 

địa bàn (xong trước ngày 15/02/2023) để tổ chức thực hiện, đưa vào nội dung sinh 

hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Thường xuyên phối hợp với Công an xã trong triển 

khai thực hiện Kế hoạch, xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên. Trên cơ sở đó tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây 

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

thoát nạn thứ 2 vàtự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, 

thực hiện có hiệu quả. 

5. Đội dân phòng 

- Luôn duy trì đảm bảo quân số, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thô 

sơ, xử lý kịp thời ban đầu các sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. 

-  Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại cơ 

sở,có trách nhiệm phối hợp với Công an xã và Chi bộ, chính quyền cơ sở thực 
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hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND xã 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&CNCH tại các thôn, xóm. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về các nội dung liên quan đến 

công tác PCCC tại cơ sở với UBND xã và Công an xã, thị trấn. 

6. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 

Phối hợp với Công an xã và các cơ sở thôn, xóm tuyên truyền vận động các 

hộ gia đình xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy 

công cộng”, mở lối thoát nạn thứ 2 vàtự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng 

cụ phá dỡ thô sơvàtổ chức ký cam kết tới các hộ gia đình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Căn cứ nội dung Kế hoạch các ban, ngành, đoàn thể, cơ sởthôn, xómtổ 

chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình 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&CNCH theo tiến độ (Nghị quyết, kế hoạch của Chi bộ thôn, xóm,.. gửi về 

thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã – Công an xã trước ngày 15/02/2023) 

2.Giao Ban chỉ đạo PCCC &CNCH xã kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện 

Kế hoạch của các đơn vị, hàng tuần (trong ngày thứ 3), hàng tháng (trong ngày 

10)đánh giá tiến độ, báo cáo UBND xã kết quả thực hiện, các vấn đề khó khăn, 

vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ. 

3. Giao Công an xãlà lực lượng nòng cốt, phối hợp với Văn hoá xã, cơ sở 

thôn, xóm tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện các mô hình theo Kế 

hoạch. Tham mưu UBND xã, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã các giải pháp đảm bảo 

an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Kết quả thực 

hiện báo cáo UBND xã, Công an huyện  trước ngày 25/02/2023 để tổng hợp báo 

cáo UBND huyện, Công an tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Công an huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thểxã; 

- Bí thư các chi bộ; 

-Trưởng các thôn, xóm; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Trần Văn Túy 
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