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KẾ HOẠCH
Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

phường Văn An năm 2022

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 
11 năm 2013.

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

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/02/2022 của UBND 
phường Văn An về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa 
bàn phường năm 2022.

UBND phường Văn An xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho lực 
lượng PCCC cơ sở trên địa bàn phường năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với Trụ sở UBND, 
trường học, các khu dân cư, hộ gia đình. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân 
tham gia PCCC&CNCH. Phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất thiệt hại 
do cháy, nổ gây ra.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng thực hành, 
xử lý các tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở.

3. Việc triển khai các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù 
hợp với tình hình thực tế công tác PCCC ở địa phương. Quá trình huấn luyện 
phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
1. Đối tượng tập huấn
- Đội PCCC cơ sở của UBND phường, các trường học trên địa bàn 

phường.
- Đội dân phòng phòng cháy các khu dân cư, Trưởng các khu dân cư.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 11/11/2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường UBND phường.
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3. Nội dung huấn luyện
a) Lý thuyết
- Phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành về công tác 

PCCC;
- Phân tích, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của UBND phường, Đội PCCC 

cơ sở và các lực lượng khác trong công tác PCCC&CNCH.
- Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC; phát hiện, xử lý vi phạm trong công 

tác PCCC.
b) Thực hành
- Hướng dẫn cách thức sử dụng các phương tiện PCCC, cách xử lý các 

tình huống cháy cụ thể thường gặp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Giao Công an phường phối hợp Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an 

thành phố Chí Linh chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác tập huấn.
2. Giao bộ phận kế toán - ngân sách phường lập dự toán, chi kinh phí theo 

đúng quy định để đảm bảo việc tập huấn diễn ra đúng kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ năm 2022 của UBND phường Văn An. Yêu cầu các đơn vị, Đội 
PCCC cơ sở, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản 
ánh, báo cáo những khó khăn vướng mắc về UBND phường (qua Công             
an phường)./.   
Nơi nhận: 
- Công an phường (để thực hiện);
- Đội cảnh sát PCCC và CNCH (để phối hợp);
- Các đội PCCC cơ sở (để thực hiện);
- Trưởng các khu dân cư (để thực hiện);
- Lưu: VP, CAP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Phu


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-15T16:38:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Đức Phu<doducphu.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-15T16:48:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Hương Tuyết<dohuongtuyet@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-15T16:49:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Hương Tuyết<dohuongtuyet@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-15T16:49:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Hương Tuyết<dohuongtuyet@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




