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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

  

Thực hiện 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 Luật Phòng cháy và 

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

cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định 

về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 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 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 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 đã xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế 

hoạch thực tập phương án chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) với 

các nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 

PCCC, CNCH VÀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN. 

1. Tính chất đặc điểm. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn, trụ sở tại số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn. Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ 

chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, 

đầu tư nước ngoài ở địa bàn tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính 

phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh; tổng hợp 

và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, 

kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Sở theo quy định của pháp luật. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có tổng diện tích 1.804m2 được xây dựng 

gồm 02 khu trong đó: 
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+ Khu trụ sở chính nhà làm việc 04 tầng có diện tích xây dựng 392m2, 

diện tích sàn xây dựng 1.568m2 với 17 phòng làm việc và 02 phòng họp (401; 

402). 

+ Khu nhà kho lưu trữ và làm việc Trung tâm Xúc tiến đầu tư 03 tầng 

có diện tích xây dựng 180,3m2, diện tích sàn xây dựng 541m2  

Các công trình được xây dựng với bậc II chịu lửa. Vật liệu xây dựng 

chủ yếu tường xây gạch, khung chịu lực, trần bê tông cốt thép, mái lợp tôn. 

 - Giao thông nội bộ thuận tiện để tiếp cận các vị trí khi có cháy, nổ xảy 

ra. 

 - Công tác PCCC, CNCH tại chỗ: Với tầm quan trọng của công tác 

PCCC, CNCH và sự nguy hiểm, thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã thành lập đội PCCC, CNCH gồm 15 người, trang bị 

được các phương tiện chữa cháy như: Bình chữa cháy xách tay loại bột MF 

Z8; MFZ4, loại khí MT3 số lượng 35 bình. Hệ thống chữa cháy họng nước 

vách tường gồm 11 họng được bố trí ở các tầng của trụ sở nhà làm việc và 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư. Bể nước ngầm 02 bể có trữ lượng 50m3, máy bơn 

nước 02 cái. 

 2. Mục đích yêu cầu thực tập 

Về đặc điểm kiến trúc, tích chất và phương thức hoạt động tại Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cho thấy tích chất đặc điểm nguy hiểm về cháy, khi cháy tạo 

thành đám cháy lớn lan nhanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản 

của nhà nước. Chính vì vậy để đảm bảo an toàn trong hoạt động hành chính 

của cơ quan đồng thời tăng cường chủ động phòng ngừa, khả năng thường 

trực và sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở 

nhanh chóng dập tắt các sự cố cháy nổ xảy ra, ngăn chặn không để cháy lan, 

cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực tập theo 

phương án giả định trong phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được 

xây dựng cụ thể như sau: 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ LƯC LƯỢNG THAM GIA 

1. Thời gian thực hiện 

- Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch chuẩn bị, học tập, tập luyện 

+ Đội PCCC, CNCH thực hiện từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 

08/8/2021 

+ Từ ngày 05/8/2021 đến 05/8/2021 triển khai học tập, tập luyện chuẩn 

bị lực lượng, phương tiện chữa cháy tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Thời gian báo động thực tập 

+ Hồi 09 giờ 00 phút ngày 08/8/2021 báo động thực tập toàn đội 

PCCC, CNCH tập kết tại chỗ nhận lệnh điều động, triển khai theo kế hoạch. 

2. Địa điểm 
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- Tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

3. Lực lượng và phương tiện tham gia 

- Tổ chức học tập, tập luyện gồm 15 đội viên thuộc đội PCCC, CNCH 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, được kiện toàn theo Quyết định số 42/QĐ-SKHĐT 

ngày 12/3/2020, đảm bảo 100% quân số đã được cấp chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC, CNCH. 

- Huy động phương tiện gồm bình chữa cháy xách tay loại bột MF Z8; 

MFZ4, loại khí MT3, họng nước vách tường và vòi lăng. 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP  

1. Giả định tình huống thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Thời gian, địa điểm xảy cháy: Vào hồi 09h 00 phút xảy ra cháy tại 

phòng  họp 402 hội trường lớn tầng IV, trụ sở làm việc có diện tích 100m2  

Nguyên nhân, diễn biến cháy. 

Do dây dẫn điện vào máy điều hòa nhiệt độ sử dụng lâu ngày nên bị mo 

ve và gây chập cháy tạo thành ngon lửa, nguy cơ cháy lan sang các phòng làm 

việc lân cận, cháy lan xuống các tầng dưới là rất cao nên không có biện pháp 

ngăn chặn và chữa cháy kịp thời. Đám cháy tỏa ra nhiều khói độc, nhiệt độ 

tăng cao nên việc chữa cháy không thuận lợi. Do trong phòng làm việc có 

nhiều chất dễ cháy dễ bắt lửa như: Phông rèm, giấy tờ tài liệu, bàn ghế, thiết 

bị điện tử, khuôn cửa, cánh cửa gỗ…. vì vậy mà tốc độ lan truyền của ngọn 

lửa rất lớn, đám cháy lan truyền rất nhanh, nếu không có biện pháp ngăn chặn 

đám cháy lan, khống chế đám cháy kịp thời cho tới khi lực lượng Cảnh sát 

PCCC và CNCH đến sẽ dẫn đến cháy lớn thiệt hại về và tài sản, thậm chí tính 

mạng con người không thể lường trước được.  

2. Triển khai thực tập cụ thể 

a. Lực lượng PCCC, CNCH cơ sở: Tập trung đội hình tại chỗ nhanh 

chóng thực hiện các nhiệm vụ. 

- Báo động, thông tin, cắt cầu giao điện: 01 người (Đinh Văn Cần) 

+ Báo động bằng cách truy hô to “có cháy” khi phát hiện cháy để báo 

động cho mọi người biết; cắt điện cầu giao khu vực cháy; gọi điện báo Cảnh 

sát PCCC, CNCH Công an tỉnh theo số điện thoại 114 hoặc 0205 3869114 

sau đó duy trì liên lạc và mệnh lệnh qua máy điện thoại. 

 - Chỉ huy lực lượng tại chỗ: Lâm Mạnh Hà 

+ Tập trung lực lượng, chỉ huy tổ chức triển khai xử lý tình huống 

cháy, cứu người, cứu tài sản. 

 - Tổ chức chữa cháy, dập tắt đám cháy: 07 người 

 + Vy Văn Quản, Nguyễn Hiếu, Lê Tuấn Hải, Trần Duy Khánh, sử dụng 

bình bột chữa cháy được trang bị tại tầng III và IV dập tắt đám cháy đang 

cháy lan trong hội trường 402 (làm động tác mô phòng) 
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 + Phí Xuân Trường, Phùng Đức Vinh triển khai đội hình sử dụng vòi 

lăng họng nước vách tường tầng IV dập tắt đám cháy đám cháy lan trong hội 

trường 402. 

 + Hoàng Thị Kim Dung thao tác khởi động máy bơm nước chữa cháy 

tại cầu thang tầng I và đảm bảo áp suất bơm nước. 

 - Tổ cứu tài sản và cứu nạn, cứu hộ 05 đồng chí 

 + Nguyễn Hồng Hạnh; Hoàng Quang Khánh; Chu Cao Cường; Mông 

Trường Sơn; Vũ Thị Như Quỳnh khuân vác cứu tài sản cạnh phòng bị cháy 

đưa xuống sân của trụ sở an toàn theo cầu thang bộ; hướng dẫn mọi người 

đang làm việc trong cơ quan thoát nạn ra ngoài an toàn và tổ chức cứu người 

bị nạn, cứu hộ tiến hành công tác sơ cứu ban đầu. 

 Tình huống cứu nạn, cứu hộ xảy ra trong khi đang sơ tán tán tài sản thì 

đồng chí Hoàng Quang Khánh trong quá trình chạy cầu thang bị trượt chân 

không tự vận động đi lại được, khả nghi bị bong gân, chệch khớp, đồng chí 

Chu Cao Cường truy hô lực lượng hỗ trợ để tiếp tục sơ tán tài sản ra vị trí an 

toàn rồi tiến hành di chuyển đông chí Hoàng Quang Khánh bằng cách dìu ra 

vị trí an toàn tiến hành sơ cứu, ổn định tâm lý, vết thương nếu cần thiết đưa 

đến trung tâm y tế gần nhất.  

 - Tổ bảo vệ, cảnh giới: 01 người  

 + Phạm Hoàng Giang đảm bảo an toàn, trật tự, giao thông thông thoáng 

tại vị trí cổng phụ đảm bảo cho xe ô tô cứu hỏa của Cảnh sát PCCC, CNCH 

Công an tỉnh tiếp cận hiện trường. Cảnh giới đề phòng lợi dụng gây rối trộm 

cắp. 

- Khi Cảnh sát PCCC, CNCH Công an tỉnh đến nơi xảy ra cháy, chỉ 

huy chữa cháy và cứu nạn cứu hội cơ sở báo cáo tình hình diễn biến đám cháy 

và kết quả sử dụng lực lượng, phương tiên để chữa cháy, giao thông nguồn 

nước khu vực bị cháy cho chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp biết và cùng 

tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo sự chỉ đạo hướng dẫn của chỉ huy 

chữa cháy chuyên nghiệp. 

(Lưu ý: Do tình hình thực tế để đảm bảo an toàn cho tài sản thiết bị, 

giấy tờ tài liệu không bị hư hỏng, ướt nước khi triển khai đội hình phun nước 

ra ngoài sân trước phòng hội trường 402) 

3. Công tác sau thực tập 

- Chỉ huy ra lệnh thu quân, thu dọn vệ sinh phương tiện, thiết bị PCCC, 

CNCH. 

- Đội PCCC, CNCH của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm 15 người trực 

tiếp tham gia thực tập, tập kết tại vị trí trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

rút kinh nghiệm chung cho buổi thực tập. 

- Đội trưởng đội PCCC, CNCH có trách nhiệm tham mưu xây dựng 

báo cáo kết quả tổ chức thực tập về phòng Cảnh sát PCCC, CNCH Công an 

tỉnh. 
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III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đội trưởng đội PCCC, CNCH cơ sở tổ chức triển khai theo kế hoạch 

và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội viên tham gia, dự trù kinh phí 

mua sắm phương tiện, dụng cụ thực tập. 

2. Văn phòng và các bộ phận có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi 

để đợt thực tập đạt kết quả cao.  

3. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo 

lãnh đạo Sở để cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận : 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CA tỉnh) 

- Đội PCCC, CNCH Sở; 

- Lưu: VT, KT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hà Mạnh Cường 
 

 


		2021-08-13T15:53:01+0700




