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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Sơn Trà, ngày        tháng       năm 2022 

KẾ HOẠCH  

Xây dựng thí điểm mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy  

và điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn quận Sơn Trà 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ Công an; 

các Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và 

chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 

của Bộ Công an; Kế hoạch số 190/KH-CATP-PC07 ngày 13/6/2022 của Giám 

đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, người đứng đầu 

cơ sở, chủ hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và thực hiện đúng 

nguyên tắc được nêu trong Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa 

đổi, bổ sung của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013. UBND quận Sơn Trà 

ban hành Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy 

chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức và ý thức của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, 

chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về pháp luật và kiến thức về PCCC, 

an toàn trong suốt quá trình hoạt động; chủ động công tác phòng ngừa, không để 

xảy ra cháy, nổ đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để xử lý 

tình huống một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

- Việc triển khai xây dựng thí điểm mô hình điểm phải triển khai tích cực, 

khẩn trương, không phô trương hình thức, chú trọng chất lượng, hiệu quả của 

mô hình, tổ chức nhân rộng trên địa bàn quận góp phần xây dựng phong trào 

toàn dân PCCC vững chắc, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. 

- Thông qua xây dựng thí điểm mô hình giúp người dân hiểu rõ hơn về 

công tác PCCC, nắm được các kiến thức cơ bản trong công tác chữa cháy làm 

giảm nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

II. ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG TIÊU CHÍ XÂY DỰNG  

1. Đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác PCCC 

- Đặc điểm chủ yếu của loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

là loại nhà ống, diện tích nhà ở không lớn, phân bố ở các khu vực dân cư, xung 

quanh các chợ, tuyến đường phố và chủ yếu kinh doanh các mặt hàng là các loại 

vật liệu dễ cháy như quần áo, giày dép, vải, chăn màn, tạp hóa,… Các loại nhà 

trên thường chỉ có một lối thoát nạn ra ngoài. Cửa ra vào chính tại tầng 1 thường 

là cửa xếp, cửa cuốn, tại các tầng trên có thể bố trí biển hiệu quảng cáo che chắn 

hết các hành lang mặt tiền. 

- Đa số các hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh đều không trang bị phương tiện 

chữa cháy, hoặc trang bị phương tiện chữa cháy không đảm bảo yêu cầu, do đó 

không xử lý được đám cháy ban đầu mới phát sinh. 

- Những đặc điểm trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, khi cháy người 

dân không thoát nạn được, nhất là các đám cháy xảy ra vào ban đêm, khả năng 

phát hiện đám cháy muộn, việc báo cháy ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Các đám 

cháy tỏa ra nhiều khói khí độc như CO, CO2, HCN có nguy cơ gây ngạt khói 

dẫn đến tử vong.  

- Các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà (nhà ở hộ gia đình hoặc nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh) có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không 

tiếp cận được. 

2. Nội dung, tiêu chí xây dựng 

a. Mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC 

- Thành lập Tổ liên gia gồm từ 05 đến 15 hộ gia đình liên kế nhau trở lên 

tại các tuyến đường, hẻm (để hỗ trợ, phối hợp trong công tác bảo đảm toàn 

PCCC, chữa cháy, thoát nạn). Các hộ có số tầng tương đương nhau hoặc ít hơn 

trong dãy nhà gia đình 1 tầng để khi có sự cố có thể thoát sang mái nhà bên cạnh 

mà đảm bảo an toàn. 

- Lắp đặt các chuông báo cháy liên kết tín hiệu với nhau (chuông báo cháy 

sử dụng nguồn điện 220V, không dùng tủ trung tâm báo cháy), trong đó mỗi nhà 

lắp đặt chuông báo cháy (phía ngoài ban công của nhà nơi mà người chủ gia 

đình ở), nút ấn báo cháy (tại vị trí thuận lợi cầu thang khi có sự cố có thể ấn báo 

cháy) để kịp thời báo cháy cho hộ liền kề khi có cháy xảy ra (tùy tình hình khu 

dân cư thực tế có thể xem xét nội dung này thay bằng các vật dụng, phương tiện 

phát ra tiếng động như: kẻng,…). 

th
uy

nt
h3

-2
3/

08
/2

02
2 

14
:4

3:
59

-th
uy

nt
h3

-th
uy

nt
h3

-th
uy

nt
h3



3 

 

 

 

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn (Phương án nêu được cụ thể tính chất 

nguy hiểm cháy, nổ từng hộ; giải pháp thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; 

xác định vị trí người ở, người bị nạn tổ chức kịp thời cứu chữa; tham khảo 

phương án chữa cháy). 

- Có lực lượng tại chỗ để CC và CNCH khi có sự cố: Các hộ gia đình cử 

thành viên có sức khỏe, thường xuyên có mặt tại nơi cư trú để tham gia các hoạt 

động PCCC của Tổ liên gia; được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về PCCC.  

- Có phương tiện PCCC, CNCH: Mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình 

chữa cháy xách tay và một trong các dụng cụ pháp dỡ thông thường phù hợp 

(búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực); ngoài ra có thể bố trí điểm chữa cháy công cộng 

(để bình chữa cháy xách tay, máy bơm chữa cháy khu vực có ao hồ, bể nước có 

thể trang bị/bố trí máy bơm chữa cháy,…); khu vực có trụ nước chữa cháy có thể 

trang bị lăng, vòi, đầu nối chuyển đổi, thiết bị mở khóa. 

- Đáp ứng yêu cầu về chỉ huy tại chỗ: Bầu tổ trưởng tổ liên gia là người có 

uy tín, kinh nghiệm, có kiến thức về PCCC để thường xuyên thông tin, tuyên 

truyền cho các hộ liên gia về công tác PCCC, đôn đốc việc thực hiện; thực hiện 

chỉ huy chữa cháy khi xảy ra cháy, nổ tại Tổ liên gia mà lực lượng dân phòng, 

cơ quan chức năng chưa đến kịp. Trách nhiệm của UBND phường, lực lượng 

dân phòng tại chỗ giải quyết sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Đáp ứng yêu cầu về hậu cần tại chỗ: Có phương án dự trù, bố trí kinh phí 

(do UBND phường hỗ trợ, nhân dân tự đóng góp...) phục vụ công tác PCCC và 

CNCH (mua sắm, thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện PCCC; bảo đảm các 

điều kiện y tế và điều kiện duy trì hoạt động thường trực, ứng trực, huấn luyện, 

tập luyện, thực tập phương án, tham gia chữa cháy, CNCH của Tổ liên gia). 

- Mỗi hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong Tổ liên gia 

phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC, trong đó trọng tâm cụ thể như sau: 

(1) Bố trí mặt bằng, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn 

về PCCC; sắp xếp vật dụng, thiết bị, chất cháy gọn gàng, không cản trở lối và 

đường thoát nạn, không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, ổ cắm điện, aptomat, 

cầu dao, thiết bị tiêu thụ điện có sinh nhiệt: (2) Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 

trong nhà phải bảo đảm yêu cầu về PCCC; (3) Có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban 

công, lô gia, cửa sổ, lối lên mái)… 

- Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và các thành viên trong Tổ liên gia 

biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, biết cách thoát nạn 

khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Định kỳ tổ chức phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC; tổ chức 

thực tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ; cập nhật, bổ sung kịp thời khi có 

sự thay đổi về hộ gia đình, các điều kiện an toàn PCCC tại Tổ liên gia. 

- Duy trì các tiêu chí an toàn về PCCC trong quá trình hoạt động và định kỳ 

thông tin, báo cáo về công tác PCCC với UBND phường, Công an phường, Khu 

phố, Tổ dân phố và lực lượng dân phòng. 
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b. Mô hình điểm chữa cháy công cộng 

- Bố trí các điểm chữa cháy thuận lợi cho việc sử dụng các phương tiện để 

chữa cháy, CNCH; không cản trở lối đi lại của người dân, tránh mưa, nắng và có 

biển thông báo). Khoảng cách giữa 02 điểm đặt phương tiện là 50m. 

- Số lượng, loại phương tiện tối thiểu tại mỗi điểm: 

+ 04 bình bột chữa cháy loại ABC. 

+ Nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC, CNCH. 

+ Xà beng, kìm cộng lực (căn cứ điều kiện thực tế).  

- Căn cứ vào điều kiện thực tế, khu vực có trụ nước chữa cháy có thể trang bị 

lăng, vòi, đầu nối, thiết bị mở khóa; khu vực có ao, hồ, bể nước có thể trang bị máy 

bơm chữa cháy khiêng tay, lăng, vòi chữa cháy. 

- Có quy định về quản lý, sử dụng phương tiện PCCC, CNCH tại các điểm 

chữa cháy công cộng (trong đó quy định rõ việc quản lý, sử dụng, kiểm tra, bảo 

dưỡng, thay thế phương tiện khi hỏng hóc hoặc sau khi sử dụng). 

III. VỊ TRÍ XÂY DỰNG VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Vị trí thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy 

và điểm chữa cháy công cộng” 

- Qua khảo sát thực tế, mỗi phường tự nghiên cứu, chọn 01 khu dân cư: Mô 

hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa và Mô hình điểm chữa cháy công cộng. 

Trong đó, chọn UBND phường Phước Mỹ là đơn vị đầu tiên thực hiện mô hình 

trong năm 2022 trên địa bàn quận.  

2. Cách thức hoạt động mô hình 

- Thời gian thực hiện thí điểm mô hình trong vòng 6 tháng. 

- Khi xảy ra tình huống cháy, nổ, thành viên của hộ gia đình ấn chuông báo 

cháy để các hộ gia đình khác trong Tổ liên gia biết có xảy ra sự cố cháy và mang 

bình chữa cháy, phương tiện phá dỡ thông thường, sử dụng các phương tiện 

chữa cháy khác tại Tổ liên gia (nếu có) đến hỗ trợ chữa cháy, cứu người bị nạn, 

di chuyển tài sản,...  

- Tổ chức thông tin báo cháy: UBND phường, Công an quận Sơn Trà, số 

điện thoại 114 và ứng dụng điện thoại Help 114 để báo cháy; Lực lượng y tế 115 

khi có người bị nạn. 

- Tổ liên gia PCCC lựa chọn 01 người có kinh nghiệm, có kiến thức về 

PCCC (Tổ trưởng) để chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khi lực lượng dân 

phòng, các lượng lượng chức năng khác có mặt thì báo cáo tình hình vụ việc, 

bàn giao lại quyền chỉ huy chữa cháy cho người có thẩm quyền và tham gia 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài sản theo yêu cầu. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nắm rõ các điểm 

đặt phương tiện chữa cháy, CNCH; nội quy, quy định về bảo quản phương tiện; 
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các trường hợp được sử dụng phương tiện; quy trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

và cách sử dụng phương tiện có hiệu quả. 

- Kiểm tra, duy trì chế độ thường trực của phương tiện; thay thế kịp thời 

những phương tiện hư hỏng hoặc mất tác dụng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an quận 

- Tham mưu UBND quận tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo 

dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND phường Phước Mỹ thực hiện thí điểm mô hình 

“Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng”, trong 

đó phân công rõ trách nhiệm của UBND phường, Công an quận và các đơn vị 

chức năng liên quan thuộc quận để tổ chức thực hiện. Tổ chức thực hiện lễ ra 

mắt trước ngày 31/8/2022. 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tiêu chí đến lãnh đạo các phòng 

ban, UBND các phường và người dân sinh sống tại vị trí được chọn thí điểm mô 

hình. 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả UBND quận theo quy định và 

nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa 

cháy công cộng” ra toàn quận khi mô hình thí điểm mang lại hiệu quả. 

- Đề xuất UBND quận khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc thực hiện có hiệu quả mô hình trên.  

2. UBND các phường 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn 

phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng”; trong đó tập trung phân 

công nhiệm vụ của cấp ủy văn phòng khu phố, tổ dân phố, Công an phường 

trong việc thực hiện và duy trì mô hình đạt hiệu quả cao. 

- Phối hợp với Công an Quận tổ chức rà soát, lựa chọn các đối tượng trên 

địa bàn quản lý những tuyến đường, phố có các hộ gia đình liền kề, các ngõ, 

hẻm sâu tập trung nhiều nhà để tổ chức xây dựng thí điểm mô hình “Tổ liên gia 

an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng”; xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mô hình và tự giác thực hiện 

các điều kiện an toàn PCCC tại mỗi hộ gia đình. (Họp hộ dân lấy ý kiến đồng 

thuận thể hiện trên biên bản họp, các hộ dân phải ký đồng ý tham gia). 

- UBND 07 phường tổ chức ban hành Quyết định thành lập “Tổ liên gia an 

toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng”, ban hành quy chế làm việc, phân 

công nhiệm vụ. 

- Giao UBND phường Phước Mỹ là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm 

mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công 

cộng” và hoàn thành các nội dung liên quan trước ngày 31/8/2022. 
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- Duy trì hoạt động của mô hình; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho mô 

hình như: Hướng dẫn việc lựa chọn, tổ chức thực hiện mô hình đảm bảo được 

mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch; hỗ trợ kinh phí hoạt động, mua sắm 

các trang thiết bị cần thiết; chỉ đạo Công an Phường tham mưu UBND phường 

trong việc thành lập, duy trì hoạt động của các mô hình, hướng dẫn chủ hộ gia 

đình, chủ hộ sản xuất, kinh doanh các kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn khi 

có sự cố cháy, nổ. 

- Tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình: Ký kết mô hình giữa các nhà có 

sự chứng kiến của UBND phường. Ngay sau lễ ra mắt có thể tổ chức thực tập giả 

định tình huống cháy xảy ra theo phương án đã lập có huy động lực lượng dân 

phòng; chỉ đạo của UBND phường trong việc giải quyết và xử lý tình huống cháy, 

nổ. 

- Hàng tháng, Tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức họp một lần để đánh giá 

tình hình, hoạt động của mô hình, trao đổi, cập nhật, chia sẻ các kiến thức, kỹ 

năng về PCCC.  

- Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả và triển khai nhân rộng mô hình. 

- Kinh phí hoạt động: Sử dụng kinh phí từ việc đóng góp của các hộ gia 

đình trong Tổ liên gia (chủ yếu sử dụng cho việc mua sắm, lắp đặt thiết bị PCCC 

từ lúc ban đầu); hoặc nguồn từ nguồn xã hội hóa. 

- Tổ liên gia thường xuyên trao đổi thông tin khi có sự thay đổi liên quan 

đến công tác PCCC như: thay đổi lớn về số lượng nhân khẩu; tính chất sử dụng 

nhà ở từng hộ gia đình...; phải báo cáo tổ trưởng, hoặc người có trách nhiệm ở 

khu dân cư. 

- Các tình huống cháy, nổ xảy ra tại các gia đình trong Tổ liên gia đều được 

quán triệt, phổ biến và thực tập tình huống. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của điểm chữa cháy 

công cộng và việc sử dụng phương tiện tại các điểm chữa cháy công cộng để 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin quận , Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao quận  

Phối hợp với Công an quận, UBND phường 07 phường và các cơ quan 

thông tin truyền thông (Báo, Đài phát thanh, xe loa,…) tăng cường công tác xây 

dựng, đăng tải chuyên mục, phóng sự, tin, bài ảnh… tuyên truyền về hiệu quả 

hoạt động của mô hình. 

- Phối hợp Công an quận đăng tải nội dung xây dựng thí điểm mô hình trên 

các trang phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử UBND quận. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Tham mưu UBND quận đề xuất kinh phí hỗ trợ UBND các phường thực 

hiện nội dung Kế hoạch này đảm bảo theo quy định. 
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IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- UBND các phường định kỳ hàng tháng, quý, tháng và năm báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND quận (về Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận). Định 

kỳ tổ chức họp với đại diện Tổ liên gia PCCC để đánh giá, rút kinh nghiệm. Chấn 

chỉnh hoạt động hoặc, thanh loại đối với mô hình hoạt động hình thức, không 

hiệu quả, không phù hợp. 

-  Công an quận tập hợp số liệu tham mưu UBND quận xây dựng báo cáo 6 

tháng, 01 năm thực hiện về UBND thành phố (trước ngày 15/6 và 15/12 hằng 

năm). 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng 

cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn quận Sơn Trà, yêu cầu 

các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo phân công. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp, báo cáo về 

UBND quận (thông qua Công an quận) để tổng hợp, đề xuất điều chỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP ĐN (b/cáo); 

- Công an TP ĐN (b/cáo); 

- TT Quận ủy; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Công an quận (t/hiện); 

- Các phòng, ban, ngành (t/hiện); 

- UBND các phường (t/hiện); 

- Lưu: VT, VP, CAQ (Thành).25 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Công Thanh 
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