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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2022 

 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Nhằm nâng cao kỹ năng chữa cháy, sử dụng thuần thục các phương tiện 

PCCC đã được trang bị và khả năng phối kết hợp thực hiện chiến thuật chữa cháy 

giữa các đội viên đội PCCC cơ sở nhằm thực hiện việc xử lý tình huống cháy nổ 

lớn, phức tạp có thể xảy ra. 

2. Nâng cao ý thức trong việc thực hiện công tác PCCC cho toàn bộ công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm 

trong việc thực hiện Luật PCCC. 

3. Việc thực tập phương án chữa cháy phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 

người và phương tiện tham gia thực tập, đảm bảo an toàn PCCC và các hoạt động của 

cơ quan. 

II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN THỰC TẬP 

PHƯƠNG ÁN 

1. Nội dung giả định: Vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

xảy cháy tại phòng Kế hoạch tổng hợp (tầng 02), nếu không chữa cháy kịp thời 

ngọn lửa cháy phát triển mạnh, lan rộng và cháy lan sang các khu vực xung quanh; 

lửa cháy mạnh sản sinh ra lượng khói lớn gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát 

nạn và chữa cháy. Diện tích đám cháy khoảng 15m2. 

- Nguyên nhân: Do sơ xuất bất cẩn trong quá trình sử dụng ngọn lửa trần gây 

cháy. 

- Khả năng cháy lan và dự báo thiệt hại:  

+ Vào thời điểm xảy ra cháy, các hệ thống PCCC đang trong quá trình bảo 

dưỡng định kỳ nên không hoạt động, lúc này đám cháy phát triển tự do (giả định 

khoảng 03 phút). 

+ Chất cháy chủ yếu là tài liệu (chủ yếu là chất liệu giấy), tủ đựng tài liệu, 

bàn ghế làm việc và các thiết bị khác như máy tính, ổ điện… Nhiệt bức xạ, nhiệt 

đối lưu và đặc biệt là khói khí độc làm đám cháy có khả năng cháy lan nhanh sang 

các khu vực xung quanh và các tầng phía trên. 

- Số nạn nhân bị mắc kẹt trong hiện trường: Không có. 

2. Thành phần tham gia diễn tập, thực tập phương án: 

Toàn bộ lực lượng PCCC cơ sở. 

3. Phương tiện: 

- Thiết bị và phương tiện: 
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+ 02 bình chữa cháy MFZ 8 

+ 02 bình chữa cháy MT 3 

+ 01 bình chữa cháy MFTZ 35 

+ Mũ, ủng, găng tay bảo hộ, mặt nạ lọc độc; 

+ 01 khay chứa xăng 

+ 03 lít xăng A92 

- Hệ thống vòi nước chữa cháy trong nhà (các phòng vệ sinh tại các tầng). 

4. Thời gian, trình tự triển khai luyện tập, thực tập, rút kinh nghiệm thực tập 

phương án. 

- Thời gian họp triển khai, thông qua phương án: dự kiến 14 giờ 30 phút, ngày       

26/8/2022 (tại phòng họp tầng 01). 

- Thời gian thực tập phương án chữa cháy: Dự kiến vào 15 giờ 00 phút, 

ngày 26/8/2022. 

- Thời gian rút kinh nghiệm thực tập phương án: Dự kiến vào 16 giờ 00 

phút, ngày 26/8/2022 (tại phòng họp tầng 01). 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ban Chỉ huy chữa cháy: thực hiện công tác nắm tình hình, chỉ huy lực 

lượng PCCC cơ sở. Khi có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì thực hiện 

nhiệm vụ sau: 

- Thông báo tình hình diễn biến đám cháy, công tác chữa cháy đang tiến 

hành cho chỉ huy lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ 

Lạng sơn theo những nội dung sau: 

+ Về quy mô, diễn biến, vị trí và hướng phát triển đám cháy. 

+ Số nạn nhân: người mắc kẹt trong đám cháy, người bị thương... 

+ Thông tin về chất cháy. 

+ Hướng tiếp cận đám cháy. 

- Tiếp tục cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, 

cung cấp thông tin nhằm đạt hiệu quả chữa cháy cao nhất. 

- Chỉ huy tổ bảo vệ bảo vệ hiện trường cháy phục vụ cho công tác điều tra 

nguyên nhân vụ cháy. 

- Đảm bảo công tác hậu cần trong trường hợp đám cháy kéo dài. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của đội viên đội PCCC cơ sở: 

2.1. Tổ thông tin liên lạc: 

+ Nhanh chóng hô to: “Cháy, cháy, cháy….”, ấn chuông báo cháy và báo 

cho mọi người biết có cháy đang xảy ra. 

+ Cúp cầu dao điện toàn bộ cơ sở. 

+ Báo cháy ngay cho lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an 

tỉnh Lạng Sơn qua số điện thoại 114.  

+ Báo cháy cho Công an tỉnh Lạng Sơn: (0205) 3.875.615; Điện lực Lạng 

Sơn: (0205) 3.870.078, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn: (0205) 3.898.123.  
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+ Báo cháy cho lãnh đạo đơn vị. 

- Tổ thông tin có trách nhiệm nắm tình hình trong quá trình thông tin báo lại 

cho Chỉ huy đồng thời nhận và truyền thông tin từ Ban Chỉ huy chữa cháy trong 

suốt quá trình thực tập phương án diễn ra. 

2.2. Tổ chữa cháy và ngăn chặn cháy lan: 

- Phối hợp triển khai đội hình: đội PCCC triển khai lực lượng nhanh chóng 

sử dụng các bình chữa cháy xách tay; sử dụng các dụng cụ sẵn có để tiếp cận 

nguồn nước gần nhất (các phòng vệ sinh...) nhanh chóng tiếp cận đám cháy để 

ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy. 

- Tổ trưởng tổ chữa cháy và ngăn chặn cháy lan có trách nhiệm nắm tình 

hình trong quá trình chữa cháy và ngăn chặn cháy lan báo lại cho Chỉ huy đồng 

thời nhận và truyền thông tin từ Ban Chỉ huy chữa cháy trong suốt quá trình thực 

tập phương án diễn ra. 

2.3. Tổ hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản: 

- Thông báo, hướng dẫn mọi người bình tĩnh, di chuyển theo cầu thang. 

- Huy động lực lượng nhanh chóng di chuyển tài sản có giá trị của ra địa 

điểm tập kết an toàn, cách xa đám cháy. 

- Tổ trưởng tổ hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản có trách nhiệm nắm 

tình hình trong quá trình di chuyển tài sản báo lại cho Chỉ huy đồng thời nhận và 

truyền thông tin từ Ban Chỉ huy chữa cháy trong suốt quá trình thực tập phương án 

diễn ra. 

2.4. Tổ an toàn, an ninh (bảo vệ): 

- Lập các chốt chặn các cửa ra vào của cơ sở, không cho người không có 

nhiệm vụ vào bên trong, bảo quản tốt tài sản di chuyển và duy trì an ninh trật tự. 

- Tổ bảo vệ có trách nhiệm nắm tình hình trong quá trình bảo vệ báo lại cho 

Chỉ huy đồng thời nhận và truyền thông tin từ Ban Chỉ huy chữa cháy trong suốt 

quá trình thực tập phương án diễn ra. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, Văn phòng, 

đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc báo cáo lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết. 

2. Văn phòng Ban Quản lý chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, đôn đốc 

thực hiện kế hoạch này và định kỳ báo cáo theo quy định./.   

 
 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK; 

- Thành viên Đội PCCC và CNCH; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 
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