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KẾ HOẠCH 

Thực tập phương án Phòng cháy, chữa cháy năm 2022 

 

Căn cứ Luật số 27/2001/QH10 về Phòng cháy và chữa cháy; Luật số 

40/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

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 của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

 Căn cứ Phương án phòng cháy, chữa cháy. Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội xây dựng kế hoạch thực tập phương án Phòng cháy, chữa cháy năm 2022 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Giúp cho các thành viên đội PCCC của Sở nắm được các văn bản quy 

phạm pháp luật của Nhà nước về PCCC; những kiến thức cơ bản về PCCC; kỹ 

thuật thao tác sử dụng các dụng cụ, phương tiện PCCC đã được trang bị tại Sở. 

 - Qua đợt thực hành Phương án, mỗi đội viên nắm vững được Luật và các 

quy định của Nhà nước về PCCC, kiến thức nghiệp vụ PCCC và CNCH. Trên 

cơ sở những kiến thức đã huấn luyện và tình hình thực tế của cơ sở, tham mưu 

đề xuất với Lãnh đạo Sở ban hành các nội quy, quy định và các biện pháp để 

thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH tại Sở. 

2. Yêu cầu 

- Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều 

kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.  

- Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc 

trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ 

khác nhau. 

- Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ 

huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa 

cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy. 
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- Thực tập phương án Phòng cháy, chữa cháy phải đảm bảo an toàn. 

 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HÀNH 

 1. Đối tượng 

 - Đội viên đội PCCC của Sở. 

 2. Thời gian và địa điểm 

 - Thời gian: Tháng 12/2022 

 - Địa điểm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 3. Nội dung thực hành 

           * Tình huống: 

- Cháy xảy ra tại kho lưu trữ phòng Bảo trợ xã hội – TE vào lúc 10h15, 

diện tích cháy khoảng 3m2, chất cháy chủ yếu là tài liệu, giấy, rèm vải. 

- Nguyên nhân cháy là do chập điện từ quạt trần, lửa bén vào giấy gây 

cháy lây lan. 

- Dự kiến cháy có thể lan rộng khắp phòng và không gây thiệt hại về 

người. 

- Lực lượng chữa cháy là Đội PCCC của Sở và cán bộ, công chức của Sở. 

          - Phương tiện chữa cháy là bình chữa cháy tại tầng 2 và 3, nước từ bể, các 

phòng vệ sinh, xô, chậu… 

- Đội PCCC tập hợp lực lượng, thông tin đến toàn bộ cán bộ, công chức 

đang làm việc di chuyển ra khỏi phòng đến vị trí an toàn. 

- Xác định đám cháy có thể lan rộng và các bình chữa cháy có hạn không 

thể dập, Đội PCCC thông báo với PC07 và công an phường Đông Kinh hộ trợ. 

           - Phương tiện chữa cháy: Sử dụng bình chữa cháy, nước tại các bể, xe 

chữa cháy chuyên dụng. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Khi có cháy, Đội PCCC của Sở nhanh chóng tập hợp. Đội PCCC có 

nhiệm vụ chỉ huy, điều động lực lượng cán bộ, công chức của Sở, báo cáo tình 

hình, diễn biến đám cháy khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi và tổ 

chức khắc phục hậu quả vụ cháy. 

 Các tổ làm nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tổ thông tin: 1 đội viên 

 Người phát hiện thấy cháy báo động (hô hào hoặc bấm chuông liên hồi), 

cắt điện toàn bộ Sở tại vị trí cầu dao tổng. Nếu Sở không có khả năng dập tắt 

đám cháy thì gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114 

hoặc số 3869114, điện báo cho công an phường Đông Kinh theo số máy 3870 

434 đề nghị hỗ trợ công tác an ninh, trật tự. 

- Tổ chữa cháy: 7 đội viên 
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 Khi thấy có báo động cháy nhanh chóng đến vị trí đặt bình chữa cháy tại 

các hộp đã có theo thiết kế. Sử dụng bình chữa cháy phun vào hướng đám cháy 

phát triển mạnh nhất, chú ý phải phun bảo vệ không cho đám cháy phát triển lan 

về phía có nhiều chất cháy. Sử dụng xô múc nước tại các phòng vệ sinh gần vị 

trí cháy để chữa cháy. Chữa cháy đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn mới 

thôi… 

 Cháy lớn không chữa cháy được do phát triển chậm hoặc lượng chất cháy 

nhiều phải chờ sự phối hợp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, trong khi 

đó vẫn phải tiếp tục khống chế đám cháy không có đám cháy lan rộng. Cần chú 

ý bảo vệ tính mạng người. 

 - Tổ bảo vệ, cứu thương và di chuyển tài sản: 5 đội viên 

 Khi nghe thấy báo động có cháy, nhanh chóng sử dụng dụng cụ, phương 

tiện để tham gia cứu người bị nạn, bị thương (nếu có). Di chuyển hồ sơ, tài liệu 

quan trọng, tài sản có giá trị đến vị trí an toàn. 

 Bảo vệ khu vực ngoài cổng tại đường Bà Triệu không cho người không có 

nhiệm vụ vào làm ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và tránh để kẻ gian lợi 

dụng có cháy lấy cắp tài sản. Hướng dẫn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 

tiếp cận đám cháy nhanh nhất. Tham gia phối hợp cùng công an phường Đông 

Kinh khi tới nơi. 

          Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: 

Người chỉ huy chữa cháy tại chỗ là Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ huy Đội 

PCCC của Sở và huy động lực lượng cán bộ, công chức, phương tiện và tài sản 

của cơ quan của mình để phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy của tỉnh để xử lý đám cháy.  

Trên đây là Kế hoạch thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội./. 

Nơi nhận:   
- Phòng PC07 Công an tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Đội PCCC Sở; 

- Lưu: Hồ sơ PCCC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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