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KẾ HOẠCH 

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH 

 trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013. 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 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 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; 

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

quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; 

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ; 

Để đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà 

để ở kết hợp sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật phòng cháy, chữa 

cháy. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện bồi 

dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm phổ biến Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy, trang bị kiến thức, kỹ 

năng cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực 

lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà để ở 

kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 
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2. Yêu cầu 

- Tổ chức huấn luyện đúng nội dung, kiểm tra và cấp chứng nhận kết quả 

huấn luyện theo quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. 

- Qua huấn luyện, các học viên nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; cách bảo quản, kiểm 

tra và sử dụng các phương tiện chữa cháy thông thường; kỹ thuật cá nhân trong 

công tác cứu nạn cứu hộ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Đối tượng tham gia huấn luyện 

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động làm việc ở những nơi nguy hiểm về cháy nổ tại các cơ quan, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà để 

ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.\ 

2. Nội dung 

2.1. Lý thuyết 

- Tìm hiểu Luật PCCC sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản quy 

phạm pháp luật về PCCC. 

- Những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH. 

- PCCC điện, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, trụ sở làm việc, kho tàng. 

- Cứu hộ cứu nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Tính năng, tác dụng và cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng bình chữa cháy. 

2.2. Thực hành 

- Dùng bình chữa cháy dập khay xăng. 

- Cách xử lý bình gas bị rò rỉ, cháy gas. 

- Kỹ thuật cá nhân trong công tác cứu nạn, cứu hộ. 

3. Thời gian: Chia thành 03 lớp huấn luyện. 

- Lớp thứ nhất bao gồm: đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh (02 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 

13/02 đến hết ngày 14/02/2023). Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo. 

- Lớp thứ hai bao gồm đại diện các cơ sở giáo dục, trường học (02 ngày, 

bắt đầu từ 7h30’ ngày 15/02 đến hết ngày 16/02/2023). 

- Lớp thứ ba bao gồm: đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

đại diện Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (02 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 17/02 

đến hết ngày 18/02/2023). 
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* Lưu ý: Mỗi đơn vị cử ít nhất 01 học viên tham dự. Kết thúc khóa học giao 

Công an huyện tổng hợp danh sách học viên của các cơ quan, đơn vị báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường lớn trung tâm hội nghị văn hóa huyện. 

5. Kinh phí thực hiện 

- Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn, cơ sở giáo dục tham gia lớp huấn luyện do đơn vị cử đi chi trả. 

- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà để ở kết hợp sản xuất 

kinh doanh: Tự đóng kinh phí phục vụ huấn luyện. 

(Mức phí 500.000đ/người, có dự trù kinh phí chi tiết kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện Chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 

Công an tỉnh Lai Châu chuẩn bị nội dung, tài liệu, bố trí cán bộ, giảng viên tổ 

chức huấn luyện và kiểm tra, cấp giấy Chứng nhận kết quả huấn luyện theo quy 

định. Theo dõi, quản lý các lớp học, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về 

Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn lập danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp huấn luyện gửi về 

Công an huyện trước ngày 08/02/2023 (đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

lập danh sách cán bộ, công chức trong cơ quan và mời các doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc diện quản lý về phòng 

cháy chữa cháy tham gia huấn luyện). 

3. Đề nghị các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện và các đoàn thể lập danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp huấn 

luyện gửi về Công an huyện trước ngày 08/02/2023. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời. 

Trên đây là Kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy, chữa 

cháy trên địa bàn huyện năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh Lai Châu; 
- Thường trực Huyện ủy; (B/c) 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Công an huyện;  

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành, cơ sở giáo dục;  

- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà để ở 

kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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DỰ TRÙ KINH PHÍ 

Huấn luyện, nghiệp vụ PCCC và CNCH trên địa bàn huyện năm 2023 

(Kèm theo kế hoạch số:       /KH-UBND ngày     /01/2023 của UBND huyện) 

 

   Dự trù kinh phí cho 01 người tham gia huấn luyện nghiệp vụ về PCCC 

1. Tài liệu huấn luyện 01 cuốn    

2. Giấy chứng nhận kết quả huấn luyện        

3. Phương tiện phục vụ thực hành  

4. Xăng phục vụ thực hành: 

5. Gas phục vụ thực hành  

6. Tiền chè, nước và khánh tiết hội trường:   

7. Các dụng cụ, phương tiện khác phục vụ thực hành 

PCCC và CNCH (Khay xăng, bùi nhùi, thiết bị cứu hộ, 

dụng cụ y tế)  

Tổng cộng: 

=     130.000 đ 

=       10.000 đ 

=     250.000 đ 

=       30.000 đ 

=       10.000 đ 

=       20.000 đ 

=       50.000 đ 

  

   

=      500.000đ 

 

Lưu ý: Các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ sở 

kinh doanh có người đi huấn luyện phải đóng 500.000đ/người cho Ban Tổ chức 

lớp huấn luyện theo dự trù trên để chi phí phục vụ cho công tác huấn luyện. 
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CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC VÀ CNCH NĂM 2023 

 
STT THỜI GIAN NỘI DUNG  GHI CHÚ 

Buổi sáng 

1  Từ 7h00’ - 7h30’ Đón tiếp học viên  Công an huyện;  

PC07 - Công an tỉnh 

2 Từ  7h30’ - 7h40’ Ổn định tổ chức, tuyên bố 

lý do, giới thiệu đại biểu  

Cán bộ Công an huyện 

3 Từ  7h40’ - 7h50’ Khai mạc lớp huấn luyện Lãnh đạo Công an huyện 

4 Từ  8h00’ - 11h30’ Giới thiệu phần lý thuyết Phòng PC07 - Công an tỉnh 

Buổi chiều 

1 Từ 13h30’ - 

16h00’ 

Hướng dẫn thực hành Phòng PC07 - Công an tỉnh; 

Công an huyện 

2  Từ 16h10’ - 

16h25’ 

 

Báo cáo kết quả huấn luyện; 

trao giấy chứng nhận kết quả 

huấn luyện 

Phòng PC07 - Công an tỉnh 

 

3 Từ 16h25’ - 

16h30’ 

Bế mạc lớp huấn luyện Lãnh đạo Công an huyện 

             BAN TỔ CHỨC 
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................................................ 

................................................ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                  

                Phong Thổ, ngày       tháng      năm 2023 

 

 

Đăng ký danh sách tham gia lớp 

 huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2023 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 
CMTND/CCCD 

NƠI LÀM 

VIỆC/THƯỜNG 

TRÚ 

SĐT 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

                                                                                  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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