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KẾ HOẠCH
Xây dựng thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư
Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công
an và Công văn số 1627/C07-P2,P3 ngày 29/6/2022 của Cục Cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) về tăng cường công tác
PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;
Kế hoạch số 253/KH-CAT-PCCC ngày 25/07/2022 của Công an tỉnh Sơn La về
việc xây dựng thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư.
UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua việc xây dựng điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”
để khuyến khích và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH
gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các
mô hình phong trào PCCC hiệu quả; phát huy triệt để phương châm bốn tại chỗ
(lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trong
công tác PCCC và CNCH.
2. Việc xây dựng mô hình phải được triển khai thực hiện thống nhất, đảm
bảo tính công khai, minh bạch, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Mô hình
sau khi được xây dựng và công nhận phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí đã đề ra.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH

1. Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình riêng lẻ, hộ gia đình kết hợp sản xuất,
kinh doanh. Ưu tiên xây dựng trước tại các khu dân cư có nguy hiểm cao về
cháy, nổ, nhà ở của các hộ gia đình kết hợp kinh doanh các mặt hàng dễ cháy
như: Chăn, ga, gối, đệm, buôn bán tạp hóa, văn phòng phẩm, đồ gia dụng, may
mặc,... và có đặc điểm về kiến trúc tương đồng như: Số tầng tương đương nhau
hoặc ít hơn 01 tầng để khi có sự cố có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh an toàn;
ở trung tâm xã, hoặc khu dân cư là các bản ở vùng sâu, vùng xa có nhiều nhà
làm bằng vật liệu dễ cháy, nhà sàn.
2. Thời gian
- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 05/08/2022.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/08/2022.
3. Địa điểm: Lựa chọn xã Mường Giàng làm điểm.
III. TIÊU CHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

1. Lựa chọn tiêu chí và số lượng phù hợp
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- Phạm vi lựa chọn là khu vực dân cư tập trung trong cùng một khu vực
và được xác định có nguy cơ dễ xảy ra cháy cao.
- Số lượng từ 05 đến 15 hộ gia đình (nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất,
kinh doanh) liền kề nhau.
2. Tổ chức hoạt động
- Được UBND cấp xã ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH; có
quyết định xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC”; có kế hoạch, lộ trình triển
khai xây dựng theo chỉ đạo của cấp trên.
- 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,...).
3. Có phương án chữa cháy, thoát nạn
Nội dung Phương án đánh giá cụ thể tính chất nguy hiểm về cháy, nổ của
từng hộ; giải pháp thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; xác định vị trí người
ở, người bị nạn tổ chức kịp thời cứu chữa (có mẫu phương án kèm theo).
4. 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 chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 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 ở 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 của 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 tạo 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.
Lưu ý: (1) Kinh phí đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC do các hộ
gia đình tự đóng góp; (2) căn cứ vào điều kiện thực tế, tổ liên gia có thể trang bị
thêm các phương tiện chữa cháy khác: Bình chữa cháy đặt dọc theo đường, ngõ;
khu vực có trụ nước chữa cháy có thể trang bị lăng, vòi, đầu nối, thiết bị mở
khóa; khu vực có ao, hồ, bể nước có thể trang bị máy bơm chữa cháy khiêng tay,
lăng, vòi chữa cháy hoặc có thể trang bị thêm các thùng, phuy đựng nước để
phục vụ chữa cháy.
5. Thực hiện các biện pháp 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).
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- 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. Định kỳ hàng Quý tự tổ
chức thực tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại các gia
đình trong tổ (nhóm).
IV. QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH

1. Khảo sát, đánh giá tình hình
- Tình hình chung có liên quan: Đặc điểm của khu dân cư; số lượng các
hộ gia đình liền kề nhau; tính chất nguy hiểm về cháy, nổ.
- Việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH
của các hộ gia đình.
- Công tác tự đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các hộ gia đình.
2. Xây dựng pháp quy
- Lựa chọn 01 khu dân có phạm vi quy mô từ 5 đến 15 hộ liền kề là nhà ở
kết hợp sản xuất, kinh doanh để xây dựng mô hình.
- Ban hành Quyết định xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại
khu dân cư; thành lập Tổ phòng cháy, chữa cháy.
- Ban hành Quy chế hoạt động của mô hình (có mẫu Quyết định thành lập
và Quy chế hoạt động của mô hình kèm theo).
3. Ra mắt, triển khai mô hình
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lễ ra mắt kết hợp tổ chức công tác huấn
luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm tuyên
truyền kiến thức pháp luật và phát động phong trào đến quần chúng nhân dân.
- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.
4. Quản lý, kiểm tra, đánh giá và nhân rộng tại địa phương
- Bố trí 01 cán bộ Công an cấp xã phụ trách địa bàn, 01 cán bộ UBND xã
chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi hoạt động của mô hình.
- Định kỳ hàng Quý tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của
mô hình. Sau 06 tháng triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá, hoàn thành
tiêu chí và nhân rộng tại địa phương.
- Tổ chức khen thưởng, biểu dương, động viên các tổ chức, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình.
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V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an huyện
- Phối hợp cùng UBND xã Mường Giàng tổ chức khảo sát lựa chọn khu
vực địa điểm phù hợp với các tiêu chí xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC”;
tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện phân công chỉ đạo
công tác làm thí điểm xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, báo cáo
kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)
để nắm, theo dõi (xong trước ngày 10/8/2022).
- Phối hợp với: (1) Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí trình
UBND huyện phê duyệt kinh phí theo quy định đảm bảo tổ chức Lễ ra mắt, công
tác tuyên truyền, huấn luyện và thi đua khen thưởng mô hình thí điểm “Tổ liên
gia an toàn PCCC” theo Kế hoạch này; (2) Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên
quan tham mưu, đề xuất với UBND huyện có hình thức khen thưởng, động viên
kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai
thực hiện; (3) Trung tâm Truyền thông văn hóa huyện xây dựng tin, bài, phóng
sự tuyên truyền về hoạt động xây dựng mô hình, các kiến thức, kỹ năng về
PCCC và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại các khu dân cư, hộ gia
đình trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử, trang
mạng xã hội.
- Tổ chức công tác huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật và phát động phong
trào đến quần chúng nhân dân.
- Định kỳ hàng Quý tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của
mô hình. Sau 06 tháng triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá, hoàn thành
tiêu chí và tham mưu giúp UBND huyện triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.
2. Phòng Tài Chính - Kế hoạch: Thẩm định kinh phí tham mưu trình
UBND huyện kinh phí đảm bảo tổ chức Lễ ra mắt, Lễ công bố Quyết định công
nhận “Tổ liên gia an toàn PCCC”, công tác tuyên truyền, huấn luyện và thi đua
khen thưởng mô hình thí điểm được triển khai xây dựng theo Kế hoạch này.
3. Phòng nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các đơn
vị có liên quan tham mưu, đề xuất với UBND huyện có hình thức khen thưởng,
động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
triển khai thực hiện.
4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Phối hợp với Công an
huyện xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động xây dựng mô hình,
các kiến thức, kỹ năng về PCCC và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại
các khu dân cư, hộ gia đình trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang
thông tin điện tử, trang mạng xã hội…
5. UBND xã Mường Giàng
- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện giao triển khai xây dựng mô hình
“Tổ liên gia an toàn PCCC”, ban hành Quyết định xây dựng mô hình “Tổ liên
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gia an toàn PCCC”; sau khi triển khai các bước xây dựng tổ chức Lễ ra mắt xây
dựng mắt mô hình (hoàn thành trước ngày 25/8/2022); Sau 6 tháng thực hiện tổ
chức lễ công nhận mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, báo cáo kết quả thực
hiện về UBND huyện để chỉ đạo tổ chức nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an
toàn PCCC” trên địa bàn toàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan triển khai
thực hiện kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Tổ liên gia
an toàn PCCC” tại khu dân cư.
- Phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện
xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động xây dựng mô hình, các
kiến thức, kỹ năng về PCCC và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại các
khu dân cư, hộ gia đình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được
giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Quá trình tổ chức thực
hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo UBND huyện nắm, chỉ đạo,
giải quyết.
2. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, giúp
Lãnh đạo UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển
khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu giúp UBND huyện tổ chức sơ kết, đánh
giá kết quả thực hiện sau 06 tháng triển khai và tổ chức tổng kết, đánh giá khi có
yêu cầu của Công an tỉnh./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh - Phòng PC07;
- Lãnh đạo UBND huyện
- Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện;
- Công an huyện Quỳnh Nhai;
- Phòng Tài Chính - Kế hoạch;
- Phòng Nội vụ;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện;
- UBND xã Mường Giàng ;
- Lưu: VT, CAH (Cường), 10b.
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