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KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy  

và cứu nạn, cứu hộ cho Lãnh đạo UBND và Công an cấp xã 
 

 

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC); Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2021 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; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng 

cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); Ủy 

ban nhân dân huyện Nghi Xuân xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC và 

CNCH cho Lãnh đạo UBND và Công an cấp xã với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung, yêu cầu về công tác PCCC 

và CNCH theo quy định của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật PCCC; các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

Nhà nước về công tác PCCC và CNCH. 

2. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho Lãnh đạo UBND, 

Công an cấp xã về vị trí, vai trò, trách nhiệm được giao trong thực hiện chức 

năng quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; đồng thời nắm bắt được các quy 

định của Pháp luật, các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với địa phương, cơ 

sở, kiến thức nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, tổ chức chữa cháy và CNCH 

khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra. 

3. Quá trình tổ chức phải đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia; 

đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị tại khu vực tập huấn; đồng thời 

tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung tập huấn 

1.1. Lý thuyết 

- Vị trí, vai trò, tính chất, nguyên tắc về PCCC và CNCH. 

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về PCCC và CNCH. 

- Công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; nội dung, yêu cầu quản 

lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với UBND và Công an cấp xã. 



- Kiến thức cơ bản về cháy, nổ, các biện pháp cơ bản trong PCCC; quy 

trình tổ chức chữa cháy và CNCH. 

1.2. Thực hành 

- Thực hành các động tác cá nhân về PCCC và CNCH. 

- Cách bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra và sử dụng các phương tiện chữa 

cháy và CNCH. 

- Cách bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra và vận hành sử dụng các hệ thống 

PCCC. 

- Nghiên cứu, thực hành các đội hình chữa cháy và CNCH cơ bản. 

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong Quý III năm 2021. 

3. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công an huyện. 

4. Thành phần tham gia tập huấn 

Đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã và Trưởng hoặc Phó trưởng Công an 

cấp xã, cán bộ phụ trách công tác PCCC và CNCH (nếu có); Tổ Cảnh sát PCCC 

thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Công an huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện  

Chủ trì, tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định mở lớp tập huấn; 

thống nhất nội dung, chương trình, bố trí Giảng viên, đảm bảo các điều kiện 

phục vụ công tác tập huấn theo quy định; kết thúc tập huấn tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND huyện. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Phối hợp Công an huyện dự trù kinh phí đảm bảo phục vụ công tác tập huấn. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

Rà soát, lập và gửi danh sách tập huấn về UBND huyện (qua Đội Cảnh sát 

QLHC về TTXH - Công an huyện) trước ngày 06/8/2021 để tổng hợp, bố trí 

chương trình tập huấn. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho Lãnh đạo UBND và Công an cấp xã trên địa bàn huyện, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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