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KẾ HOẠCH 

Tổ chức xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng  

phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và 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 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Thông tư số 

66/2014/TT- BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ - CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy;  

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NÐ-CP Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt 

động của lực lượng dân phòng; 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng dân 

phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (viết tắt 

là PCCC) cơ sở làm lực lượng nòng cốt, có đủ năng lực, bản lĩnh nhằm tham mưu 

cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an toàn PCCC. 

- Huy động được lực lượng tại cơ sở, cơ bản giải quyết và xử lý được tình 

hình cháy nổ khi chưa có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến; đáp ứng được 

yêu cầu 04 tại chỗ. 

- 100% các xã đều có đội dân phòng và được huấn luyện, bồi dưỡng thuần 

thục nghiệp vụ PCCC, có khả năng tham gia vào công tác PCCC và cứu nạn, cứu 

hộ và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

II. Nội dung 

1. Nội dung, mô hình tổ chức xây dựng, quản lý 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương 

xem xét, quyết định thành lập lực lượng dân phòng. Cần tập trung rà soát và làm rõ 

các nội dung: 

+ Tổng số thôn, cụm dân cư: Số hộ, nhân khẩu; đặc điểm tình hình có liên 

quan cháy, nổ. 

http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=79/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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+ Số lượng thành viên, phương tiện hiện đang được trưng dụng, nguồn kinh 

phí hoạt động dùng để chi trả trong thời gian qua, hiệu quả hoạt động của các lực 

lượng, trang thiết bị phương tiện. 

+ Số lượng cần thành lập mới, theo mô hình (thôn, cụm dân cư), những 

phương tiện, trang thiết bị cần được trang bị. 

- Ủy ban nhân dân các xã, ban ngành, cơ quan đơn vị, trường học, nông 

trường, các cơ sở tôn giáo căn cứ vào quy mô tính chất mức độ nguy hiểm về cháy, 

nổ từ đó quyết định thành lập đội PCCC cơ sở tại chỗ do người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, tổ chức… quản lý, chỉ đạo. 

- Việc thành lập đội dân phòng tại thôn, cụm dân cư do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã trực tiếp chỉ đạo, quản lý. 

- Tổ chức, biên chế đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và 

chuyên ngành quy định tại Điều 32 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

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

2. Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở 

- Đề xuất việc ban hành quyết định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa 

cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định, nội quy an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy. 

- Thường xuyên tập luyện và bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy, chữa 

cháy. 

- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm 

vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khi có 

yêu cầu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC 

cơ sở và lực lượng dân phòng được quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 

83/2017/NÐ-CP Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, 

chữa cháy. 

3. Huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều 

động và chữa cháy cơ sở. 

- Lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở được huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 

của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy phụ trách địa bàn; chịu sự điều động 

của cấp có thầm quyền để tham gia PCCC. 

- Lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở được hưởng chế độ, chính 

sách trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp tham gia 

chữa cháy theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 
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của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

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

- Chế độ, chính sách đối với người tham gia cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ 

đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy chữa cháy 

chuyên ngành khi tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ được quy định tại Điều 

31 Nghị định số 83/2017/NÐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng phòng cháy, chữa cháy. 

- Thủ tục điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy 

cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy được quy định 

tại Điều 17 Thông tư số 66/2014/TT- BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ- CP ngày 

31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy 

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

4. Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân 

phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy chuyên ngành. 

Lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy chuyên ngành được trang bị về phương tiện và trang phục chữa cháy quy định 

tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa 

cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; Thông tư 

số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 quy định về trang phục chữa cháy của lực 

lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, 

chữa cháy chuyên ngành. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Văn phòng 

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc 

chỉ đạo tổ chức thành lập, xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy cơ sở.  

2. Đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Kon 

Tum 

- Thường xuyên hướng dẫn các văn bản có liên quan với các cơ quan, đơn 

vị, Ủy ban nhân dân các xã có liên quan để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch 

này. 

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực 

lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo, 

kiểm tra. 

-  Phối hợp với Công an huyện Ia H’Drai, Văn phòng Huyện ủy -HĐND -

UBND huyện kiểm tra việc thực hiện và báo cáo tình hình để Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện biết, chỉ đạo. 

https://vanbanphapluat.co/thong-tu-56-2014-tt-bca-trang-bi-phuong-tien-phong-chay-chua-chay-cho-luc-luong-dan-phong-phong-chay-chua-chay
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-48-2015-tt-bca-trang-phuc-chua-chay-luc-luong-dan-phong-phong-chay-co-so-chuyen-nganh
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3. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã: Chủ động rà soát, lập danh sách, dự toán ngân sách, ban hành 

quyết định thành lập đội viên dân phòng và đội PCCC cơ sở theo quy định; báo cáo 

kết quả bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện Ia H’Drai.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng 

PCCC cơ sở. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kon Tum; 

- Công an huyện, BCHQS huyện; 

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Trường học, nông trường; 

- UBND các xã; 

- Lãnh đạo văn phòng; 

- Lưu: VT-LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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