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Đình Lập, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ các thôn, bản giáp ranh với các huyện khác" 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

 
Thực hiện Kế hoạch số 2461/KH-CAT-PV05, PC07 ngày 01/7/2022 của 

Công an tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên kết phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các thôn, bản giáp ranh với các huyện khác" 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo 138 huyện Đình 

Lập xây dựng kế hoạch với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của Nhân 

dân, nhất là Nhân dân ở các thôn bản giáp ranh với các huyện bạn, thôn bản biên 

giới của huyện tham gia, hưởng ứng sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phối 

hợp cùng lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền vận động người dân 

thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng tại các địa bàn giáp ranh. Phát 

huy vai trò làm chủ, trách nhiệm của người dân tham gia cung cấp thông tin, tin 

báo tố giác các hành vi về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện. Tăng 

cường hỗ trợ thông tin kịp thời về các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, thương tích 

trong khai thác, chế biến gỗ, lâm sản, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân để chủ 

động trong công tác phòng ngừa, xử lý, giải quyết. 

3. Xác định việc tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp 

mang tính lâu dài của các cấp, các ngành, đơn vị chức năng của huyện; vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo đối với từng tổ chức, cá nhân cụ thể. Tổ chức xây dựng mô 

hình “Tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các thôn, bản giáp 

ranh với các huyện khác" phải đảm bảo tính thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với 

đặc điểm tình hình của địa phương; mọi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự 

(ANTT), hoạt động vi phạm, thông tin về người vi phạm về phòng cháy, chữa 

cháy phải được tiếp nhận xử lý kịp thời, đảm bảo khách quan, toàn diện, chính xác. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền: Vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân 

tham gia cùng các đơn vị chức năng của huyện, của xã, thị trấn trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chấp hành tốt các quy định phòng cháy 

và chữa cháy của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2013). Hưởng ứng sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tích 

cực tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn giáp ranh. 
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2. Địa bàn triển khai: Thôn Bản Piềng, xã Thái Bình; thôn Còn Sung, xã 

Đình Lập; thôn Bản Chắt, xã Bính Xá của huyện Đình Lập và thôn Kéo Cọ, xã 

Lợi Bác; thôn Lài Han, xã Ái Quốc; thôn Bản Lòong - Pò Bó, xã Tam Gia của 

huyện Lộc Bình. 

3. Hình thức triển khai 

Đảng ủy, UBND xã Thái Bình, xã Đình Lập và xã Bính Xá chủ trì, phối 

hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Lợi Bác, xã Ái Quốc và xã Tam Gia của huyện 

Lộc Bình tổ chức, chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã hướng dẫn, giúp đỡ 

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, các Đoàn thể 

thôn chủ động phối hợp họp với các thôn giáp ranh để thành lập mô hình “Tổ 

liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các thôn, bản giáp ranh với 

các huyện khác”. 

- Thành lập Tổ liên kết có chức năng chỉ huy Đội dân phòng của các thôn 

giáp ranh, có nhiệm vụ xây dựng Quy chế phối hợp; Kế hoạch phối hợp hoạt 

động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong từng thời điểm; từng khu 

vực giáp ranh cụ thể, từng tình huống xảy ra: Phối hợp tuần tra, canh gác, bảo vệ 

rừng, phát đường băng cản lửa, xây dựng các phương án, tình huống phòng 

cháy, chữa cháy giữa hai thôn tại vùng đồi rừng xâm canh, xâm cư; cứu nạn, cứu 

hộ, tích trữ nước, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 

- Thống nhất xây dựng hương ước, quy ước, ứng xử trong các trường hợp 

xảy ra mâu thuẫn, quá trình xâm canh, xâm cư trong nội bộ giữa hai thôn, bản. 

Hằng năm, giữa các đơn vị xã có trách nhiệm luân phiên tổ chức việc sơ kết để 

đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình. 

4. Công tác phối hợp giữa các đơn vị của huyện: Công an huyện, Hạt 

Kiểm lâm huyện Đình Lập phối hợp Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện 

Lộc Bình có trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã xây dựng mô hình “Tổ liên 

kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các thôn, bản giáp ranh với các 

huyện khác”. 

5. Tổ chức lễ ra mắt mô hình 

* Chủ trì: Ban Chỉ đạo 138 các xã Thái Bình, xã Đình Lập và xã Bính Xá 

tổ chức Hội nghị triển khai ra mắt mô hình xong trước ngày 04/10/2022. 

* Thành phần: 

- Đại biểu cấp tỉnh: 

+ Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn; 

+ Lãnh đạo Phòng PV05, PC07 và một số phòng thuộc Công an tỉnh; 

- Đại biểu cấp huyện: 

+ Ban Chỉ đạo 138 huyện; 

+ Chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện; 

- Đại biểu cấp xã, thị trấn: 

+ Ban Chỉ đạo 138 xã, thị trấn; 
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+ Công an xã, thị trấn; 

+ Các thành viên tham gia mô hình; 

+ Mời các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tham gia buổi lễ. 

6. Kinh phí tổ Tổ chức lễ ra mắt mô hình và kinh phí hoạt động của mô hình 

Đề nghị các xã chủ động cân đối kinh phí để thực hiện đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Công an huyện Đình Lập - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 

huyện có trách nhiệm phối hợp cùng Công an huyện Lộc Bình tham mưu, hướng 

dẫn UBND các xã tổ chức lễ ra mắt mô hình theo kế hoạch này.  

2. Ban Chỉ đạo 138 xã Thái Bình, xã Đình Lập và xã Bính Xá huyện Đình 

Lập chủ động phối hợp Ban Chỉ đạo 138 xã Ái Quốc, xã Lợi Bác và xã Tam Gia 

huyện Lộc Bình chỉ đạo các ngành chức năng của xã tổ chức Hội nghị ra mắt mô 

hình đúng thời gian quy định; tổng hợp kết quả vận động, tuyên tuyền, giải 

quyết các vụ việc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các 

địa bàn giáp ranh; báo cáo Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Công an huyện) để tổng 

hợp. Định kỳ đánh giá, củng cố, duy trì hoạt động của các Tổ, kiện toàn nhân sự 

trong các Tổ phù hợp với tình hình địa bàn và là đầu mối để tiếp nhận, xử lý 

thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp. 

3. Ban Chỉ đạo 138 xã Bính Xá mời Đồn Biên phòng Chi Lăng và Nông 

Lâm trường 461 tham gia thành viên Ban Chỉ đạo của công tác này. 

4. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ động trong công tác phối hợp 

triển khai thực hiện; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, 

khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tích 

cực vận động, tuyên truyền, xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau một năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 

thực hiện, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành khắc phục 

những khó khăn, vướng mắc; đề ra phương hướng, biện pháp duy trì mô hình 

trong những năm tiếp theo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực BCĐ 138 tỉnh (Phòng PV05 CAT); 

- Phòng PC07 CAT; 

- BCĐ 138 huyện Lộc Bình (P/hợp chỉ đạo); 

- Các thành viên BCĐ 138 huyện (theo QĐ số 1945/QĐ-

UBND ngày 31/7/2014; 

- Công an huyện Đình Lập; 

- Hạt Kiểm Lâm Đình Lập; 

- Các xã: Thái Bình, Đình Lập, Bính Xá (Thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Hà 
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