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KẾ HOẠCH 

Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện để xử lý các tình huống cháy, nổ, 

sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp 

 

Thực hiện kế hoạch số 1894/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND 

huyện Kỳ Anh về việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, 

tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh để xử lý các tình huống cháy, 

nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, UBND xã Kỳ Thọ xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nhằm chủ động, kịp thời, hiệu quả trong việc huy động lực lượng, 

phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và 

cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, 

diễn biến phức tạp trên địa bàn xã; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy lớn, 

gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

2. Việc huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có quy 

mô lớn, diễn biến phức tạp phải bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục theo 

quy định của pháp luật; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng, phương tiện 

khi tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

II. NỘI DUNG HUY ĐỘNG 

1. Huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị thuộc Công an xã 

1.1. Trường hợp huy động 

Khi xảy ra tình huống cháy trên diện tích hàng trăm mét vuông và gây sập 

đổ nhà, công trình hoặc hạng mục công trình; có người chết, bị thương, bị mắc 

kẹt trong khu vực cháy, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng Cảnh sát PCCC 

và CNCH hoặc cần phải cần huy động thêm lực lượng, phương tiện của Công an 

các đơn vị, địa phương tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra. 

1.2. Thẩm quyền huy động 

Trưởng Công an xã được quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài 

sản của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý. Sau khi huy 

động, thông báo cho người có thẩm quyền quản lý lực lượng, phương tiện và tài 

sản đó biết. Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và tài sản ngoài 
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phạm vi quản lý của mình thì đề nghị người có thẩm quyền huy động quyết 

định. 

2. Huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân trên địa bàn xã 

2.1. Trường hợp huy động. 

Khi xảy ra tình huống cháy trên diện rộng hàng trăm mét vuông và gây 

sập đổ nhà, công trình hoặc hạng mục công trình có người chết, bị thương, bị 

mắc kẹt trong khu vực cháy vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng Công an, 

cần huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện chuyên dùng khác của các cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn xã tham gia xử lý như: xe 

chữa cháy, CNCH, xe thang, xe chở nước, xe cẩu, xe phá dỡ công trình, xe 

thông tin - ánh sáng, xe cứu thương; tàu, xuồng chữa cháy, tàu lai dắt; máy đào, 

máy xúc, máy ủi, máy bơm chữa cháy... 

2.2. Thẩm quyền huy động 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Chủ tịch UBND xã được quyền huy 

động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân trong phạm vi quản lý; trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và 

tài sản ngoài phạm vi quản lý của mình thì đề nghị người có thẩm quyền huy 

động quyết định. 

3. Huy động lực lượng, phương tiện của các xã lân cận. 

3.1. Trường hợp huy động 

Khi xảy ra tình huống cháy trên diện rộng hàng nghìn mét vuông và gây 

sập đổ nhiều nhà, công trình hoặc hạng mục công trình có nhiều người chết, bị 

thương, bị mắc kẹt trong khu vực cháy, sự cố, tai nạn, kèm theo nhiều khói, khí, 

hơi độc hại và tiếp tục diễn biến tăng, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng, 

phương tiện của Công an và lực lượng, phương tiện trong xã, cần huy động của 

các địa phương lân cận tham gia xử lý.  

3.2. Thẩm quyền huy động 

Chủ tịch UBND xã báo cáo UBND huyện quyết định huy động, chi viện 

lực lượng, phương tiện của các huyện lân cận tham gia ứng phó. 

Trường hợp giữa các xã lân cận đã có quy chế phối hợp về việc chi viện 

lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH thì Chủ tịch UBND xã xin 

chi viện trực tiếp; ngay sau khi trực tiếp xin chỉ viện lực lượng, phương tiện phải 

báo cáo UBND huyện theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an xã 

Khi xảy ra các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức 

tạp, tùy tình hình thực tế, Trưởng Công an xã huy động lực lượng, phương tiện 

và tài sản của lực lượng Công an trong phạm vi quản lý tham gia chữa cháy và 

CNCH hoặc chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND xã và đơn vị liên quan 

tham mưu Chủ tịch UBND xã huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, 

tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia ứng phó với thảm họa cháy lớn hoặc đề 
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xuất việc huy động lực lượng, phương tiện của Công an huyện và các xã lân cận 

theo quy định trong trường hợp cần thiết. 

Rà soát, lập danh sách các cơ sở có nguy cơ xảy ra tình huống cháy, nổ có 

quy mô lớn, diễn biến phức tạp đối với nhà cao tầng, tiểu khu công nghiệp, khu 

dân cư... để xây dựng phương án ứng phó với thảm họa cháy lớn theo  Kế hoạch 

số 1894/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện Kỳ Anh  

Tham mưu UBND xã xây dựng quy chế phối hợp với các xã lân cận về 

huy động, chi viện lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH các tình 

huống cháy lớn, diễn biến phức tạp. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy, 

nổ, sự cố tai nạn theo quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 

của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. 

3. Trạm y tế xã 

Chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng đến hiện trường tham gia 

sơ cấp cứu người bị nạn, di chuyển nạn nhân, chuyển người bị thương về cơ sở y 

tế; tham gia xử lý chất độc hại theo yêu cầu. 

4. Địa chính – xây dựng 

Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với sự cố môi trường 

trong trường hợp cháy, nổ, sự cố, tai nạn làm chảy tràn chất lỏng, phát tán hơi, 

khỏi, khí độc ra môi trường. 

5. Văn hóa – xã hội 
Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn nắm tình 

hình, đưa tin về vụ cháy, nổ và hoạt động chữa cháy, CNCH của các lực lượng; 

phối hợp với đơn vị liên quan khuyến cáo cộng đồng những thông tin cần thiết 

nhằm phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cổ, tai nạn. 

7. Các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được huy động lực lượng, phương tiện 

 Khi có lệnh của người có thẩm quyền, có trách nhiệm huy động nhanh 

nhất lực lượng, các phương tiện, các loại xe chữa cháy, CNCH, xe thang, xe chở 

nước, xe cẩu, xe phá dỡ công trình, xe thông tin - ánh sáng, xe cứu thương; tàu, 

xuồng chữa cháy, tàu lai dắt; máy đào, máy xúc, máy ủi, máy bơm chữa cháy... 

đến hiện trường để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình 

hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND xã và Công an huyện theo quy định./ 
 
Nơi nhận: 

- Công an huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành cấp xã; 

- Lưu: VT, CA.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN 

DÂN CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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