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Mường Lát, ngày      tháng     năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng 

và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở trên địa bàn 

huyện Mường Lát năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng 

hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa 

cháy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và Kế hoạch số 

86/KH-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề 

án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng 

cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2021(sau đây gọi tắt là Đề án). 

Căn cứ kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện 

Mường Lát về việc triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao 

chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện” năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện 

Mường Lát ban hành kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực 

lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn huyện Mường Lát năm 

2021, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH, nâng cao 

trình độ nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng để chủ động 

phòng cháy, chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, hạn chế và làm giảm các vụ cháy 

nổ xảy ra, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố 

cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. 

 2. Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC cho các đối tượng theo quy định đảm bảo theo đúng tiến độ Đề án đặt ra.  

 3. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải khắc phục mọi khó khăn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Học viên tham gia khóa huấn luyện phải chấp 

hành nghiêm túc nội quy, quy định của Ban tổ chức lớp tập huấn đề ra, nắm 

vững những kiến thức đã được truyền đạt để vận dụng tốt vào thực tế liên quan 

đến công tác PCCC trên địa bàn. 

4. Ban Tổ chức lớp tập huấn và học viên phải thực hiện nghiêm, đầy đủ  

quy định phòng chống dịch COVID 19 theo đúng quy định của Trung ương, của 

tỉnh và của BCDDPCD COVID19 huyện. 

 II. NỘI DUNG. 
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1. Đối tượng, thời gian, địa điểm huấn luyện. 

a. Đối tượng tham gia huấn luyện. 

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng: 

Đội viên các đội dân phòng trên địa bàn huyện Mường Lát.  

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và 

CNCH cơ sở: Ban chỉ đạo PCCC & CNCH và lực lượng làm công tác PCCC & 

CNCH tại các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 

b. Thời gian tập huấn:  

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng: 

04 ngày (từ ngày 30/10/2021 đến hết ngày 02/11/2021). 

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và 

CNCH cơ sở: Hoàn thành xong trước ngày 15/11/2021. Thời gian cụ thể sẽ 

thông báo sau. 

c. Địa điểm huấn luyện. 

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng: 

Tại Trung tâm Hội nghị huyện Mường Lát. 

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và 

CNCH cơ sở: Tổ chức huấn luyện tập trung tại Trung tâm Hội nghị huyện 

Mường Lát hoặc huấn luyện lưu động tại địa bàn cơ sở. 

2. Nội dung huấn luyện. 

 

STT 
Nội dung huấn luyện Thời gian 

I Phần lý thuyết 08 giờ 

1 Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PCCC 30 phút 

2 Hệ thống văn bản pháp quy về công tác PCCC 1 giờ 30 phút 

3 

Kiến thức cơ bản về công tác PCCC: 

- Khái niệm 

- Biện pháp phòng cháy 

- Điều kiện dập tắt đám cháy, các phương pháp chữa cháy cơ 

bản 

1 giờ 

4 
Một số nguyên nhân gây cháy, biện pháp đề phòng trong 

một số lĩnh vực (xăng dầu, khí gas, thiết bị điện, ngọn lửa 

trần...) 
1 giờ 

5 

Tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ: 

- Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở 

- Phương pháp điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn (đối với 

lực lượng dân phòng) 

- Thực hiện nhiệm vụ thực tập Phương án chữa cháy  

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân 

2 giờ 
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PCCC” (bổ sung thêm khi huấn luyện lại) 

6 

Tổ chức chữa cháy, thoát nạn trong đám cháy: 

- Quy trình chữa cháy 

- Kỹ năng thoát nạn, cứu nạn khi có cháy xảy ra 

- Chiến thuật chữa cháy trong một số điều kiện (bổ sung 

thêm khi huấn luyện lại) 

1 giờ 30 phút 

7 Kiểm tra lí thuyết 30 phút 

II Phần thực hành 16 giờ 

1 

Giới thiệu phương tiện PCCC: phương pháp bảo quản và sử 

dụng phương tiện PCCC thông dụng 

- Chăn chiên chữa cháy 

- Bình chữa cháy 

- Lăng vòi, họng nước chữa cháy 

- Máy bơm chữa cháy 

- Hệ thống báo cháy tự động 

- Hệ thống chữa cháy tự động 

2 giờ 

2 

Kĩ năng chữa cháy và CNCH: 

- Di chuyển trong đám cháy, chữa cháy và cứu người. 

- Thoát nạn, cứu nạn trong môi trường nhiều khói. 

- Thoát nạn, cứu nạn trên cao. 

- Các phương pháp di chuyển người bị nạn 

- 6 giờ (lực 

lượng dân 

phòng) 

- 3 giờ (lực 

lượng PCCC cơ 

sở) 

3 
Hướng dẫn và thực hành phương tiện PCCC thông dụng 

(chăn chiên, bình chữa cháy, họng nước vách tường, lăng 

vòi, vận hành máy bơm...) 
4 giờ 

 
Hướng dẫn thực hành, thực hành tổ chức thực tập PA chữa 

cháy 
01 giờ 

4 
Hướng dẫn thực hành và kiểm tra thực hành: Dập tắt đám 

cháy bằng chăn chiên 
1 giờ 30 phút 

5 
Hướng dẫn, thực hành và kiểm tra thực hành: Dập tắt đám 

cháy khay xăng/bình ga bằng bình chữa cháy  
1 giờ 30 phút 

6 
Hướng dẫn tập luyện và kiểm tra đội hình chữa cháy: 1 lăng 

A, 1 lăng B, 2 lăng B (đối với lực lượng PCCC cơ sở, 

chuyên ngành) 
3 giờ 

3. Giáo viên giảng dạy:  

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng: 

Mời cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa. 
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- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và 

CNCH cơ sở: Công an huyện chủ trì, bố trí Cán bộ huấn luyện theo quy định. 

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện:  

a. Về lý thuyết:  

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng: 

Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh 

Thanh Hóa sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả khóa huấn luyện. 

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và 

CNCH cơ sở: Công an huyện sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả khóa huấn 

luyện. 

- Hình thức: Làm bài dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận. 

- Thời gian làm bài: 30 phút. 

b. Về thực hành: Tổ chức kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng các phương 

tiện chữa cháy thông dụng (bình chữa cháy, chăn chiên, lăng, vòi...), thực hành 

dập tắt đám cháy khay xăng/bình gas bằng bình chữa cháy. 

- Sau khi tiến hành kiểm tra, đánh giá lý thuyết, thực hành đạt yêu cầu, 

Công an huyện sẽ tập hợp báo cáo Công an tỉnh cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

theo quy định. 

5. Kinh phí tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH:  

- Đối với lớp huấn luyện đội PCCC dân phòng PCCC các thôn, bản, khu 

phố do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo 

Đề án. 

- Đối với lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cơ sở: Kinh phí tổ chức lớp 

huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia lớp huấn luyện 

chịu trách nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về 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. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Các thành viên Ban chỉ đạo PCCC và CNCH theo địa bàn được phân 

công phụ trách chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, cơ sở, UBND các xã, thị trấn trên 

địa bàn thực hiện chương trình huấn luyện theo kế hoạch. 

2. Phòng kinh tế - Hạ tầng: 

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và Ban chỉ đạo 

PCCC và CNCH huyện mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực 

lượng dân phòng trên địa bàn huyện theo kế hoạch. 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện các nội dung như kế hoạch tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn; 

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng chương trình, chuẩn bị các điều 

kiện cơ sở vật chất phục vụ các lớp huấn luyện PCCC và CNCH cho lực lượng 

dân phòng năm 2021.  
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- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện triệu tập thành phần tham gia 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, tập hợp báo cáo kết quả thực hiện theo 

quy định.  

3. Công an huyện: 

- Chủ trì tổ chức mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng 

PCCC cơ sở tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp 

vụ PCCC cho lực lượng PCCC dân phòng trên địa bàn huyện. 

- Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đào tạo, 

huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng và lực lượng 

PCCC cơ sở.   

- Báo cáo Công an tỉnh để bố trí cán bộ tham gia giảng dạy, đào tạo, huấn 

luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC theo quy định đối với lớp huấn luyện đội 

PCCC dân phòng. 

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch và đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC cho các đối tượng tham gia đúng theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa 

và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Mường Lát năm 

2021 trình Chủ tịch UBND tỉnh duyệt và thanh quyết toán kinh phí theo quy 

định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Kiểm tra, giám sát việc sử dụng, thanh 

toán, quyết toán kinh phí theo quy định. 

5. Phòng GD&ĐT huyện. 

- Phối hợp với Công an huyện trong quá trình tổ chức huấn luyện, đảm 

bảo quân số lớp huấn luyện. 

- Thông báo cho Lãnh đạo các trường học trong phạm vi quản lý biết để 

đăng ký, cử đội viên đội PCCC cơ sở tại các nhà trường tham gia huấn luyện 

theo quy định. 

6. UBND các xã, thị trấn. 

 - Đối với UBND các xã, thị trấn: Chỉ tiêu phân bổ đội viên đội PCCC dân 

phòng tham gia lớp tập huấn (Trung Lý: 08; Nhi Sơn: 06; Pù Nhi: 07; Thị 

trấn: 11; Tam Chung: 7; Mường Lý: 7; Quang Chiểu: 7; Mường Chanh: 7). 

+ Lập danh sách các đội viên đội PCCC dân phòng tham gia lớp huấn 

luyện gửi về UBND huyện (qua Công an huyện trước ngày 16/10/2021). 

+ Cử các đội viên đội PCCC dân phòng tại các thôn, bản, khu phố tham 

gia lớp tập huấn nghiệp vụ theo quy định và chịu trách nhiệm đảm bảo quân số 

trong suốt quá trình huấn luyện. 

+ Thông báo cho các đối tượng tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC đúng 

thành phần, thời gian.  

7. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 



6 

 

- Đăng ký tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH khi có 

thông báo của Công an huyện theo quy định. 

Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Công an huyện triển khai thực hiện kế 

hoạch nghiêm túc và tập hợp tình hình, kết quả báo cáo chủ tịch UBND huyện 

chỉ đạo. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khắn, vướng mắc, các đơn vị báo 

cáo về UBND huyện (qua Công an huyện, Sđt: 0369.857.082) để được hướng 

dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; 

- Ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các  xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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